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সূচীপত্র । 
--০০-- 

অধ্যায় । বিষয় পৃষ্ঠা। | অধ্যায়। বিষ পৃষ্ঠা। 

১ম অঃ। বপুর প্রতি ছুর্বাপার শাপ ১ ৩৪ ণমঃ। সদাচার হু 887 এত 

২য় অঃ। চটকগণেব উৎপত্তি ৩ ৩৫শ অঃ । বর্জ্যাবর্জা ১১ ১১৮৩ 

৩য় অঃ। চটকগণের বিন্ধ্যপ্রারপ্থি ৫ | ৩৬শ অঃ। মদাঁলসোপাখ্যানসমাণ্তি -. ৮৮ 
৪র্থ অঃ। চতুব্ণহাবতার ৯ [ ৩৭শ অঃ। আত্মবিবেক ১ ৩ 
৫ম অঃ। ইন্্রবিতিয়। *** ১১ ৩৮শ অঠ। প্রশ্ন ১ হ্যা ৪৪৪৮ ০: 

৬ষ্ঠ অঃ। বলদেবের ত্রহ্ষহত্যা ১১১২ ৩৯শ অং। যোগাধ্যায় ১ ১ ৯১ 

৭ম অঃ। দ্রৌপদীব পুজোৎপন্তি **১১৪ 1 ৪০শ অঃ। বোগসিদ্ধি ১১ ৯৪ 
৮ম অং। রাজা হবরিশ্ক্রেব উপাখ্যান ১৭; ৪১শ অঃ। যোগিচর্যযা 2 26 ৯৬ 

*ম অঃ। আড়িবক যুদ্ধ *** ** ২৮ ূ ৪২শ অঃ। ওস্কারস্বরপকথন ৮৪৪ ৯৭ 

১০ম অঃ। জীববিপন্তি ১. ৮২৯ ৪৩শ অঃ । অব্ষ্ঠটকথন :.. ১১ ৯৮ 

১১শ অঃ। গর্ভোতপত্রিক্রম .... ০০৩৩1 ৪৪শ অঃ। জণ্ডেপাথ্াান ১১ ৮১১০২ 
১২শ অঃ। নব্কাখ্যানা -,। ১১৮৩৫ ৪৫শ অং বগা ধপন্তি ০, ৪8৮,৩৪৪ 
১৩শ অঃ। টবদেহবাক্য -.* ১১ ৩৬ ৪৬শ অং। এক্সাব আপুর পরিমাণ **১ ১০৭ 

১৪শ অঃ। বিবিধ নরকছুঃথ বর্ণন ১৮ ৩৭1 ৪৭ অঃ। প্রাকৃত ও বৈকৃতস্থষ্টি ১ ১০৮ 

১৫শ অঃ। নবকবর্ণনা ২০০8১ ৪৮শ অং। সৃষ্টিপ্রকরণ :. ১৮১১৩ 
১৬শ অঠ। অনস্থয়ার বব প্রাপ্তি ১88 | ৪৯শ অঃ। স্থাশকম্নন। ০, ,. ১১২ 

১৭শ অঃ। দত্তাত্রেয়েব জন্ম ১:8৮ 1 ৫*শ অঃ। যগ্গান্থরশানন হি 22১০৫ 
১৮এ অ:ঃ। গর্বাক্য ১১১০ 8৯] ৫১শ অং। দৌংপহোতপন্তি নমাপ্তি ১১১৮ 

১৯এ অঃ। দকাত্রেযী সমাপ্রি ৫১1 ৫২শ অঃ । রুদ্রস্থষ্টি ২৭২ 2৮ ১২৩ 

২০শ অঃ কুবলয়শ্বেব উপাখান :, ৫৩] ৫৩খ অং। মধবস্তরকমন ০১২৪ 

২১শ অঃ | মদালসার পরিণয ৫৫] ৫৪শ অং। অন্বৎদ্বীপবর্ণন 1 ১২৬ 

২২শ অঃ মদালসাব বিয়োগ... ৫৯1 ৫৫শ অঃ। ভানভকথন .... ১. ১২৮ 

২৩শ অঃ। কুবলয়াশ্বের পাতাপপ্রবেশ ৬১ ৫৬শ অং। বর্মবধন র্যা চর সু 

২৪শ অ:ঃ। মদালসার প্রাপ্তি ২৬৬1 ৫৭শ অঃ। ভারতবর্ষবর্ণন ১০১৩০ 

২৫শ অঃ। মদালসার পুল্রান্থশাসন ৮1৬৮] ৫৮শ আঅহ। কুশ্বনিবেশ 2 তত ১৩২ 

২৬শ অঃ। পুল্রান্ধশাসন -, ১১ ৬৯ | ৫ম৯শ অঃ। উত্তবকৃরুবর্ণন '*. ,* ১৩৪ 

২৭শ অঃ। রাঁজধ্মব ১০৮০ ৭১] হনষ্টি অং। বর্ধবর্ণন ২০১৩৫ 

২৮শ অঃ। বণাশ্রমধন্্মকথন ..১ ১ ৭২1 ৬১ছি অং। ব্রাঙ্গণবাক্য ০2১৩৬ 
২৯শ অঃ গাহ্স্থ্যধম্মন ঠি ৭৪8 ৬২ষ্টি অঃ। বরুধিনীকথা ** **৭ ১৩৯ 

৩০শ অঃ। নৈমিত্তিকাদি শ্রাদ্ধকল্পনা ৭৫1 ৬৩টি অঃ। স্বরোচ্র পারিণধ ** ১৪১ 

৩১শ অঃ । পার্ধণশ্রাদ্ধকল্প '.. ৭৭ | ৬৪টি অঃ। এ এ. ২১৪৩ 

৩২শ অঃ। তিথিকল্ন ১১১০০ ৭৯ 1 ৬৫ষ্টি অঃ। মৃগবাক্য *৮:০০১৪৪ 

৩৩শ অ:। কাম্যশ্রান্ধকলকথন :*. ৮১1 ৬৬ষ্টি অঃ। শ্বরোচির পুণ্যলোকলাঁভ ১৪৫ 



%/০ 

অধ্যায়। বিষয় 

৬৭টি অঃ । শ্বরোচির মন্বস্তর 
৬৮ষ্টি অঃ। নিধিনির্য় *** 

৬৯টি অঃ । খধিবাক্য ৭ 

৭০তি অঃ ছ্িজভার্ধযানয়ন 

৭১তি অঃ। উত্তমপ্রত্যাগমন 
৭২তি অঃ। উত্তমের জন্ম 
৭৩তি অং। উত্তমমন্বন্তর *'* 
৭৪তি অঃ। তামসমন্বসন্তর 

৭৫তি অঃ রৈবতমন্বস্তর 
৭৬তি অঃ। চাক্ষুষমন্বস্তর 

৭৭তি অঃ। সুর্যের তেজঃক্ষয় 

৭৮তি অঃ। বৈবস্বতোতগন্তি 
৭৯তি অঃ। বৈবস্বতমন্বস্তর 

৮০তি অঃ। সাবপিকমন্বন্তর"*' 
৮১তি অঃ। শ্রীবীদেবীমাহাআ্স্য,_ 

মধুকৈটভবধ *ি 
৮২তি অঃ। মহ্যাম্গরসৈম্তনিধন 
৮৩তি অঃ। মহিষাস্থরবধ 

৮৪তি অঃ | দেবগণের দ্বেবীন্তব 
৮৫ অঃ। সুগ্রীবপংবাদ 

৮৬তি অঃ। ধূ্মলোঁচনবধ 
৮৭তি অঃ। চগুমুণ্ডবধ 7 

৮৮তি অঃ। রক্বীজবধ 

৮৯ঠি অঃ। নিশুস্তবধ 

৯০তি অঃ। গুস্তবধ 

৯১তি অঃং। দেবীর বরদাঁন *. 
৯২ত অঃ। দেবীমাহাকআ্্যফলশ্রুতি 

৯৩তি অঃ। দেবীমাহাস্ম্যমমাপ্তি 

ঈওতি অঃ। সর্বসাঁবর্ণমন্ন্তব 
৯৫তি অঃ। রুচির উপাখ্যান 

৯৬তি অঃ। পিতৃপুরুষস্তোত্রকথন 
৯৭ অঃ। পিতৃগণের বরপ্রদাঁন 

৯৮তি অঃ। মাঁণিনীর বিবাহ 
৯৯তি অঃ। অগ্রিন্তোত্র 
১০০তম অঃ। চতুদ্দশমন্তস্তরকথন 
১০১তম অঃ। আদিত্যজন্ম 

সূচীপত্র । 

পৃষ্ঠা। 
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-১১৮তম অঃ। 

অধায়। বিষয় 

১০২তম অং। মার্তগমাহাক্ময 

১০৩তম অঃ। ব্রঙ্গার সৃষ্টি 

১০৪তম অঃ| দিবাকরস্ততি "*" 

১০৫তম অঃ। মার্তগোত্পত্তি *** 
১*৬তম অঃ। সুর্যের তেজোনিশা তন... 
১০৭তম অঃ। হুর্যান্তব 

১০৮তম অঃ। সুর্যযমাহাত্মাফলশ্রতি 

১০৯তম অঃ। ভানুস্তব 

১১০তম অঃ। ভান্ুমাহাত্থ্য 

১১১তম অঃ। বংশাণুক্রমা *৭ 

১১২তম অঃ। পৃষধের শূদ্রতা প্রাপ্তি 
১১৩তম অঃ। নাভাগচরিত :'., 

১১৪তম শঃ। প্রমতিশাপ 

১১৫তম অঃ। নাঁভাগচরিত *.. 

১১৬তম অঃ। বৎস প্রীচরিত ... 

১১৭তম অঃ। খনিত্রচরিত *** 

এ এ *, 
১১৯তম অঃ। বিবিংশচরিত “** 
১২০তম অঃ। খনীনে চরিত *** 
১২১তম অঃ। করন্ধমচরিত 
১২২তম অ:। অবীক্ষিতচরিত:.' 
১২৩তম অং। অবাক্ষিতের বন্দীভাঁব *** 

১২৪তম অঃ। অবীক্ষিতচরিত:.* 

১২৫তমঅঃ। এর এ ** 
১২৬তম অঃ। প্র ত্র "* 
১২৭তম অঃ। মরুত্ের জন্মকথন 

১২৮তম অ:। মরুত্বীভিষেক -*" 

১২৯তম অঃ। মরুত্চরিত 

১৩০তম মঃ। এঁ 

১৩১তম অঃ শ্রী এ 

১০২তম অঃ। নরিষ্স্তচরিভ -*" 
১৩৩তম অঃ। সুমনাস্বয়ম্বর 
১৩৪তম অঃ। ইন্দ্রসেনার অগ্নিপ্রবেশ "১ 
১৩৫তম অঃ। দমবাক্য 

১৩৬তম অঃ। দমচরিত 

*** ২৩৭তম অঃ। মার্কণেয় পুরাঁণফলশ্রুতি 

সূচীপত্র সমাপ্ত । 
জারির 

পৃষ্ঠা। 
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ও নমো ভগবতে বাস্থদেখাঁঘ। 

মাকণ্ডেয়পুরাণম্। 

প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ। 

গদযোগিভির্বভয়ার্তিবিনাশযোগ্যমানাদ্য বন্দিতমতীব বিবিক্তচিন্তৈঃ। 
তঙ্গঃ পুনাতু হরিপাদনয়ে জমুখ্ামাবিরবংক্রমবিলজ্বিতভূর্ভূবঃ শ্বঃ ॥ 
পাবাৎ ম বঃ সকলকমাষভেদদক্ষঃ ক্ষীরোদকুক্ষিকণিভোগনিবিকমুদ্তিঃ | 
শ্বামাবধুতসলিলোৎকণিকাকগনঃ সিন্ধুঃ প্রনৃত্য'মর বন্তঃকরোতি মঙ্গাং | 

নাবায়ণং নমস্কত্য নরঞৈব নরোত্তমম্। 
দেবীং সরন্বভীং বাসং ততো জয়সুদীরয়েছ ॥ 

তপঃস্ব।ধায়নিরতং মাকগ্ডেয়ং মহামুনিম্। 

ব্যানশিষ্ো মহাঁতেজ1| জৈমিনিঃ পর্য্যপৃচ্ছত ॥ 
ডগবন্ ভারতাখানং ব্যাসেনোক্জং মহাত্মনা। 

পূর্ণমস্তমলৈঃ শুটর্নান[শান্দসঘুচ্চয়ৈঃ ॥ 
জাতিগুদ্িমমাঁধুক্তং সাধুশন্দোপ শেভিভন্। 

পূর্বপক্ষোক্তিসিদ্ধান্তপরিনিষ্ঠাসমমিতম্ ॥ 

ত্রিদ্শানাঁং যথ। বিষুিপদাং ত্রাঙ্গণে। যথা। 

ভূষণানাঞ্চ সর্বেষাঁং ষথ। চুড়ামণির্বরঃ ॥ 
যথাযুধানাং কুলিশমিক্রিয়াণাং ঘথা মনঃ। 
তথেহ সর্বশাপ্াণাং মহাভাঁরতমুন্থমম | 

আত্রার্থ শ্চৈব ধর্্মশ্চ কামো মোক্ষশ্ড বর্ণাতে । 
পরস্পরান্ুবদ্ধাশ্চ মান্থুবন্ধাশ্চ তে পৃথক্ ॥ 
ধর্মশান্ত্রমিদং শ্রেইমর্থশান্মন্তভ্রমম্। 
কামশান্ত্রনিদং চাগ্রাং মোক্ষশাপ্্রমিদং পরম্ ॥ 
চতুরাশ্রমধর্্মাগামাচারস্থিতিসাধনম্। 
প্রোক্তমেতম্মহাভাগ বেদব্যাসেন ধীমতা ॥ 
তথ! তাত কৃতং হোতদ্ব্যাসেনোদার কর্ণ | 
যথ। ব্যাপ্ত মহাশান্ত্রং বিরোধৈর্নাভি ভুয়তে ॥ 
ব্যাসবাকাজলৌঘেন কুতর্কতকুহারিণ।। 
বেদশৈগাবতীর্ণেন নীরভন্কা মহী কৃত ॥ 

কলশব্দমহাহংমং মহাখানপরানুজম্। 

কথাবিস্তীর্ণঘপিলং কাষ্€ বেদমহাহদম্ ॥ 
তদিদং ভাঁরতাখ্যানং বহ্র্থং শুত্িবিস্ত্রম্। 
তন্থতো ভ্ঞ'তুকামে।ইহং ভগবংস্ত্ামুগস্থিতঃ ॥ 
কন্মান্মান্গধতাং গ্রাথ্ে। নিশুণোহপি জনার্দন! 
বাস্থদেবো জগৎ্তিন্থিতিনংযমক।রণগ্ ॥ 

কম্মচ্চ পাওপুবাণামেক। মা জপদাক্মজা। 
পঞ্চানাং মহিষী কৃষ্ণা হাত্র নঃ সংশয়ো মহান্॥ 
ভেষং ত্র্গহতাায় বলদেবে মহাবলঃ। 

তীর্ঘযাত্রা প্রসঙ্গেন কন্ম'চ্চক্রে হলানুধঃ ॥ 
কথঞ্চ জৌপদেয়ান্তেইকতদার! মহারথাঃ | 
পাও,নাথা মহাত্স।নে। বধমাপুরনাথবৎ ॥ 
এতত সর্দং পিশ্বরশো মমাধ্যাতুমিহার্থমি। 
ভবান্তা মুডবুদ্ধীনাং অববোধকর!ঃ সদ ॥ 

ইতি তন্ত বচঃ শ্রুহ মার্কগেয়ো মহামুনি | 
দশাইদোবরহিতে। বন্জুং সদুপচকুমে ॥ 

* মার্কগেয় উতা। 

ক্রিয়াকালো্য়মন্াকং সাম্প্রতং সংগ্রবর্তন্ডে। 

বিগ্ুরে চাঁপি বন্তবে) নৈষম কাল: গ্রশশ্ততে ॥ 
যে তু বক্ষাস্তি বঙ্ষোেহদ্য তানহং দৈমিনে তব। 
তথ! চ নষ্টসলেভং ত্বাং করিগাস্থি পঙ্গিণঃ ॥ 

সি 



২ মার্কগ্য়েপুরাণম্। 

পিঙ্গ।গ্ষম্চ বিবোধশ্চ স্বগত্রঃ সৃমুখস্তথা। 
জোণপুজাঃ খগশ্রেঠাস্ত্বজ্ঞাঃ শান্ত্রচিস্তক!ঃ | 
বেদশান্তরবিজ্ঞানে যেষামব্যাহতা। মতিঃ। 
বিদ্ধযকন্দরমধ্যস্থাংস্টান্থপান্ব চ পৃচ্ছ চ॥ 
এবমুক্ততম্তদ! তেন মাঁকডেয়েন ধীমতা। 
গ্রতাবাচধিশার্দিলে। বিস্ময়োংকু্ললেচনঃ ॥ 

জৈমিনিরুব'চ। 
অতাদুতমিদঃ ব্রহ্মন খগবাগিব মান্ুদী। 

যৎ পক্ষিণন্তে বিজ্ঞানমাপুরতান্তছূর্ল 5ম্। 
তির্যাগ্ধোন্তাংযি ভবস্তেষ!ং জ্ঞানং কুতে'ইভবৎ 
কথঝ দ্রেণতনয়!ঃ প্রোচান্তে তে পতত্রিণঃ ॥ 
কশ্চ ফ্রোণঃ গ্রবিখ্যাতো যস্ত পুল্রচতুষ্টয়ম্। 
জাতং গুণবত।ং তেঘাং ধরঙ্মজ্ঞানং মহাত্মন।ম্ ॥ 

শক্রচ্ছন্দানুযাতাতিঃ পৃষ্টস্তাভিঃ স নারদঃ। 
প্রেবাচ ঘত্তদ! বাকাং জৈমিনে তন্নিবোধ মে। 
তগন্তন্তং নগেন্তস্থং যা বঃ ক্ষোভয়তে বলাৎ। 

ছুর্াসসং মুনিশ্রেষ্ং তাং বো মন্তে গুণাধিকাম্ ॥ 
তশ্য তদ্চনং শ্রল্জা! সর্বা বেপিতকন্ধর|2 | 
অশক্যমেতদম্ম(কমিতি তাশ্ক্রিরে কথাঃ ॥ 
তত্রাপ্সর বপুর্নাম মুনিক্ষোভণগর্কিতা । 
প্রতু।বাচাহুযাস্ত।মি যত্রাসৌ সংস্থিতো মুনিঃ 
অদ্য তং দেহ্যস্তারং প্রযুক্েত্ত্িয়বাজিনম্। 
শ্মরশগলদ্রশ্রিং কর্িষযামি কুসারথিম্ ॥ 

্রন্মা জনার্দনে। বাপি যদি ব! নীললোহিতঃ। 
তমপ্যদ্য করিষামি কামবাণক্ষতাত্তরম ॥ 

ইতু্ক্ত গ্রলগামাথ প্রালেয়াদ্রিং বপুস্তদা। 
মুনেন্তগঃপ্রভাবেণ প্রশান্তশ্বাপদাশ্রমম্ ॥ 

স] পুংস্কেঃকিলমাধুর্দা। যত্রান্তে স মহামুনিঃ। 
ক্রো'শমাত্রং স্থিতা তষ্মাদগায়ত বরাগ্পরাঃ ॥ 

তদগীতধ্বনিমাকর্ণা মুনির্বিম্মিতমাননঃ। 
জগাম তত্র যত্রান্তে সা বালা রুচিরানন1 ॥ 
তাং দৃষ্ট 1 চারুসর্ধাঙ্গীং মূনিঃ সংস্তত্য মানমম্। 
ক্ষোভণ!য়াগতভাং জ্ঞাত্বা কোপানমর্ষসমন্থিতঃ ॥ 
উবাচেদং ততে! বাঁক্যং মহধিস্তাং মহাঁতপাঃ। 
যস্মদ্দ,থার্তিিতস্তেহ তপসো বিদ্বক!রণাৎ। 
আগওাসি মদোন্মত্তে মম ছুঃখায় থেচরি ॥ 
ত্মাৎ স্ুপর্ণগোত্রে ত্বং মৎক্রোধবলুষীকতা | 
জন্ম প্রা্গাপি ছুশ্রাঙ্ছে যাবদবর্ধাণি ষোড়শ ॥ 
নিজরূপং পবিত্যজ্য পঙ্গিণীরূপধাঁরিণী। 
চত্তারস্তে চ তনয়। জনিষাস্তেইদমাগ্পরঃ | 

অগ্রাপা তেযু চ প্রীতিং শহ্ুপুতা পুনর্দিবি। 
বাসমাগ্মাসি বক্কব্যং নে।ত্বরং তে কথঞ্চন ॥ 

ইতি বঢশমসহাং কোপসংরকুদৃষ্টি- 
শ্চলকলবণয়াস্তাং মানিনীং শ্রাবরিত্ব। ॥ 
তরলতরতরঙ্গ!ং গাং পরিতাজ্য বিপ্রঃ 

প্রথিত গুণগণৌঘাং সংপ্রয়াতঃ খগঙ্গাম. ॥ 

মার্কেয় উবাচ। 

শৃণুঘাবহিতে। ভূত্ব! ঘদবৃত্তং নন্দনে পুবা। 
শত্রশ্ত|গারস|ধৈব নারাদত্ত চ সঙ্গমে ॥ 
নারদে নন্দনেপশ্থৎ পুংশ্ললীগণমধ্যগম্। 

শত্রং স্বরাধিরাজানং তগুখাসক্কলোচনম্॥ 

স তেনধিবরিষ্টেন দৃষ্টমাত্রঃ শচীগতিঃ| 
মমুত্তস্থৌ খকধধাশ্মৈ দদাবাসনম|দরাং। 
তং দৃ&। বলরতরম্বমুখিতং ভরিদশাঙ্গণীঃ | 
প্রণেমুস্তাশ্চ দেবমিং বিদ্মীবনতাঃ স্থিতাঃ ॥ 
তাভিরভা্চিতঃ সে।থ উপবিষ্টে শতক্রতো।। 
যথাংং কতসন্তাযঃ কথাশ্চক্রে মনোরমাঃ ॥ 
ততঃ কথাস্তবে শত্রস্তমুব!চ মহামূনিম্। 
দেহাজ্ঞাং নৃহাতামাসাং তৰ যাভিমভেতি বৈ ॥ 

রম্ত। বা ককশ। বাঁথ উব্বপ্থ তিলোত্তমা । 
ৃত।চ] মেনকা বাপি যব বা ভবতে! রুচিঃ | 

এডচ্ছত্বা থিজশ্রেষ্ঠো বাচং শক্রত্ত নারদঃ | 
বিচিন্ত।গ্পরসঃ প্রাহ বিনয়াবনতাঃ স্থিতাঃ ॥ 
যুদ্মকমিহ সর্ব।সাং কপৌদা্্যগুণাধিকম্। 
আত্মানং মন্যতে যা তু সা নৃহাতু মমাগ্রতঃ ॥ 
গুণরূপবিহীনায়াঃ সিদ্ধির্ন/ট্াস্ত নাস্তি বৈ। 
চার্বধিষ্।নবন্ন তাং নৃতাম্থদ বিডম্বনম্॥ 

মারকখেয় উবাচ। 

তদ্বাক্যসমকালঞ্চ একৈকাস্ত! নতাস্ততঃ। 

অহং গুণাধিকা ন তং ন ত্বংচান্তাব্রবীদিদম্। 
তাঁগাং সন্ত্রমম।লোকা ভগবান্ পাকশাসনঃ | 

পৃচ্ছতযাং মুনিবিতা হ বক্তা বাং বে। গুণা ধিকাঁম॥ 

ইতি শ্রীমার্কগডেয়পুবীণে বপুশাপো নাম 
প্রথমোহধ্য।য়?| 

সস আ 



দ্বিতীয়োহ্ধ্যাঁয়ত | ৩ 

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | 
শপ 0৩৩0 

মার্কগেয় উবাচ। 
অরিষ্টনেমিপুভ্রেইভূদ্গরুড়ে! নাম পক্ষিরাট। 
গরড়ন্তাভবৎ পুজঃ সম্পাতিরিতি বিশ্রুতঃ ॥ 
তন্তাপ্যানীৎ সৃতঃ শূরঃ সুপার বাযুবিক্রমঃ। 
স্থপার্্তনয়ঃ কুজ্তিঃ কুস্তিপুর্রঃ প্রলোলুপঃ ॥ 
তশ্তাপি তনয়াবান্ত।ং কঙ্কঃ কন্ধর এব চ॥ 

কঙ্কঃ কৈলাসশিধরে বিছ্বাজ্জপেতিবিশ্র তম্। 
দদর্শাদুজপত্রাক্ষং রাক্ষনং ধনদম্ুগম্ ॥ 
আপানানক্তমমলঅগ্ৰামান্বরধারিণম্। 
ভার্ধাসহায়মাসীনং শিলাঁপট্রেইমলে শুভে ॥ 
তদ্দষ্রমাত্রং কঙ্কেন রক্ষঃ কোপসমব্বিতম্। 
প্রোবাচ কম্মাদায়তত্বমিতো! হাওজাধম ॥ 

প্রীসপ্নিকর্ষে তিঠস্তং কক্মান্মামূপনর্প ম। 
নৈষ ধর্ম স্বুদ্ধীনাং মিথোনিস্পাদ্যবস্তযু॥ 

কঙ্ক উব[চ। 
সাঁদারশোহয়ং শৈলেজ্ো বথ| তর তথা মমু। 

অন্তেষাঞ্চেব জন্তুনাং মমত1 ভবতোইর কা । 
ম'র্কণ্ডেয় উবাচ। 

ক্রবাণমিথং খড়েনন কম্কং চিচ্ছে রাক্ষসঃ | 
ক্ষরৎক্ষতজখীভত্নং বিস্ফ,রস্তমচেতনম্ ॥ 
কস্কং বিনিহতং শ্রত্বা কন্ধরঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ | 
বিছ্াজ্মপবধয়াশু মনশ্চক্রেইওদেশ্বরঃ ॥ 

স গত্বা শৈলশিথরং কষ্ধে। যত্র হতঃ স্থিতঃ। 
তস্ত সঙ্কালনং চক্রে ভ্রাতুর্জেষ্ঠন্ত থেচরঃ ॥ 
কোঁপামর্ষবিবৃত্াক্ষে নাগেন্ত্র ইব নিঃশ্বসন্। 
জগামাথ স বত্রান্তে ভ্র'তৃহা তশ্ত রাক্ষসঃ ॥ 

গক্ষবাতেন মহুত। চালয়ন্ ভূধরান্ বরাণ্। 

বেগাৎ গয়োদজালানি বিক্ষিণনূ ক্ষতজেক্ষণঃ। 

ক্ষণাৎ ক্ষযিতশক্রঃ স পক্ষ ভটাং ক্রান্তভৃধরঃ ॥ 
পানাসক্তমতিং তত্র তং দদর্শ নিশাচবম্। 
আতাম্রবন্ত,নয় নং হেমপর্য্যস্কমাশ্রিতম্ ॥ 
অপ্দামাপুরিতশিখং হরিচনানভূষিতম্। 
কেতকীপত্রগর্ভাভৈর্দটন্তর্ধোরতরাননম্ ॥ 
ব'মোকুমাশ্রিতাং চাস্ত দদর্শয়তলোচনাম্। 

পত্বীং মদনিক।ং নাম পুংস্কোকিলকলম্বনাম,॥ 
ততো! রোনপরীতাজ্স কন্ধরঃ কন্দরশ্থিতম্। 
তমুকাচ সুহ্ষ্টাযুন্নেহি বুধাঙ্গ বৈ ময়া। 

যম্মজোট্ে। মম ভরত বিশ্রব্ধে! ঘ।তিতন্ত্য। । 
তন্মান্বাং মদসংসক্তং নয়িষো যম্সাদনম্। 

যান্তসে নিরয়ান সর্বাংস্ত!ংত্বমদা ময় হতঃ ॥ 

. মা্কগেয় উবাচ। 

ইত্যেবং পতগেন্্রেণ প্রোক্ুং স্ত্রীমনিধৌ তদা। 
রক্ষঃ ক্রৌধনমাবিষ্টং গত্যভাষত পক্ষিণম্ ॥ 
যদ্দি তে নিহতো ভ্রাত। পৌরুষং তদ্ধি দগিভম্ 
ত্বামপ্দ্য হনিষোহং খড়োনানেন খেচর ॥ 

তিষ্ঠ ক্ষণং নাত্র জীবন্ পতগাধম যাস্তসি। 
ইত গ্রনপুঞজাভং বিমলং খড়ামাদদে ॥ 
ততঃ পতগরাজস্ত যক্ষা ধিপভটন্য চ। 
বভূব যুদ্ধমতুলং যথ| গরুড়শক্রয়োঃ ॥ 

ততঃ সারাক্ষনঃ ক্রোধাং খজীমাবিধায বেগবৎ। 

চিক্ষেপ পতগেক্্রায় নির্বাণাঙ্গ|রবর্চসম্ ॥ 
পতগেন্্রশ্চ তুং খঙ্সগং কিঞিদ্রতপ্লতা ভূতলাং। 
বন্তে,ণ জগ্রাহ তদা গরুড়ঃ পন্নগং যথা ॥ 
বক্র পাদ তলৈর্ভড্ঞ1 চক্রে ক্ষোভমথাগুজঃ | 
তন্মিন্ ভগ্নে ততঃ খড় বাহুযুদ্ধমবর্তত ॥ 
ততঃ পতগরাজেন বক্ষন্ত।ক্রম্য রাক্ষমত। 

বন্ত,পাদকট্ররাণু শিরসা চ বিযোজিতঃ ॥ 
তশ্মিন বিনিহতে মাঁস্ত্রী থগং শরণমভ্যগ।ৎ। 

কিঞ্িৎসঞ্জাতসন্াম! প্রাহ তর্ধযা ভবামি তে ॥ 
তামাদায় থগশ্রেষ্ঠঃ ব্বকং গৃহগাৎ পুনঃ । 

গত্বা ম নিষ্কৃতিং ভ্রাতুবিছ্বাদ্রপনিপাতনাৎ ॥ 
কন্ধরস্ত চ সা বেশ্স প্রাপোচ্ছানিপধারিণী। 
মেনকাতনয়1 স্ুজঃ সৌগর্ণং রূপমাদদে ॥ 
তশ্তাং স জনয়ামান তাঙ্ষন্ন[ম সুতাং তদ]। 
মুশিশাপাগ্রিবিপ্্টাং বপুমগ্গরসাংবরাম্। 
তস্ত] নাম তদ] চক্রে তাক্ষীমিতি বিহঙ্গমঃ ॥ 

মনদপালনু ত।শ্চসংশ্চতবারোহমিতবৃদ্ধয়ঃ। 
জরিতারিগ্রভৃতয়ে দ্রেণাস্ত! খ্বিজসত্মাঁঃ ॥ 

তেষাং জবন্তে! ধর্্মাত! বেদবেদ|ঙপারগঃ | 

উপযেমে স তাস্থার্স্াং কদ্ধরাহ্মতে শুভাম্ ॥ 
কন্তচিধথ কালন্ত তাক্ষা গর্ভমবাপ হ। 

সপ্টপক্ষাহিতে গর্ভে কুক্ষক্ষেতরং জগাম সা ॥ 
কুরুপাওবয়ো যুদ্ধে বর্থমানে সুদারুণে। 
ভাবিত্।চ্চৈব কার্যযগ্ত রণমপ্যংবিবেশ সা ॥ 
তত্রাপত্ঠৎ তদ] যুদ্ধং ভগদত্তকিরীটিনোঃ। 
নিরস্তরং শরৈরালীদাকাশং শলতৈরিব ॥ 



8 মাকত্য়পুরাণমূ। 

গার্থকোদখনিমুর্খিমাসম্নমতিবেগবৎ। 
তত! ভগ্নমহিগানং তচং চিচ্ছেদ জাঠরীস্ ॥ 
ভিয়ে কোষে শবাস্কাভং ভূমাৰ গুচতুষ্য়ম্! 

আশুষঃ মাবশেবত্বাৎ তুলরাশাবিবাগতৎ ॥ 
তংগাতঘমক।গঞ। স্থগ্রতীকাদ্গজোগ্চদাহ। 
পপাতি মহতী দঃ ট। বাণনং'চ্ছমবন্ধনা ॥ 

মং সমস্ত।ৎ গাপু| তু নির্ভিমরধরণীতলা | 
ছাঁদয়দ্ভী খগা গনি স্থিতাণি পিশিতোপগরি ॥ 
হতে ট তদ্দিন গত ভগদন্তে নরেশ্বরে। 
বতৃন্তহান্য যুদ্ধ কুকগাগুবটসন্তায়োঃ | 
বৃওডে যুদ্ধে দন্মপুত্ে গভে শান্তনবাস্তকম্। 

কাগানাং পতনং বিপ্র1ঃ ক ঘণ্টাপতনং সম 
কচ মাংসবমারতৈতভূমেরাম্রণক্রিয়! ॥ 
কেইপ্যেতে সর্ধবথ! বিপ্র! নৈতে সামান্তপক্ষিণঃ। 
টৈবান্ুকুলত1 লোকে মহাভাগ্াপ্রদিনী ॥ 
এবমুক্ স তান্ বীক্ষ্য পুনর্বচনমত্রবীৎ। 
নিবর্ভতাশ্রমং যাত গৃহীত্ব! পক্ষিবালকান্ ॥ 
মার্জারাখুভয়: যত্র নৈষামগঞজন্মনাম্। 
ঠ্েনতো নকুলাদ্বাপি স্থাপ্যস্তাং তত্র পঙ্গিণঃ | 

দ্বিজাঃ কিং বাতিযদ্রেন মার্যযস্তে কর্মভিঃ শ্বকৈঃ। 
রকষ্যস্তে চাখিলা জীবা যেতে পক্ষিবালকা; ॥ 
তথাপি যওঃ কর্ভব্যো নরৈঃ সর্বেষু কর্ধন্। 

য্স্ত গদতোইশেষাঁন্ আোতুং ধন্মান্ মহাত্মনঃ | কুর্ধবন্ পুক্কারন্ত বাচ্যতাং যাতি নে! সতাম্॥ 

পণ্টাগশানি ভিষ্ঠপ্তি বত্রাগানি দ্িজোনুম। 
আজগ।ন তমুদেশং শমীকো নাম মংঘর্মী | 
স তত্রশন্মমশুণে!চ্চিগীকুটীতিবাশতাম,। 

বাল্যাদণ্ক,উবাক্ানাঁং বিজ্ঞানেইগ্রি পরে সতি ॥ 

অথধিঃ শিবামহিতো ঘণ্টামুৎপাটা বিশ্মিতঃ | 
অমাতৃপিতৃপক্ষাণি শিশুক!নি দদর্শ হ॥ 

তানি তত্র তথ| ভূমৌ শমীকো। ভগবান্ মুনিঃ। 
দৃষ্ট1 স খিল্ময়াবিষ্টং প্ৌবাচানুগতান্ দ্বিজান্ ॥ 

সনাগুক্তং দিজাগ্রোণ শুক্েণোশনসা শ্বয়ং। 

গলায়নপরং দৃষ্ট। দৈতামৈগ্তং সুরাদিতম্ | 
নগন্তাং নিণওপ্বং কল্মাদ্রজত কাতর|ঃ। 
উতৎঞজা শোধ/নশসী ক্ষ গত্বা ন মরিযাথ | 
নশ্তাতো মুতে! বাপি তাঁবদ্ভবতি জীবিতম। 

যাবদ্ধাতাহ্থজৎ পূর্নাং ঘ যাবনানমেদ্সিতং ॥ 
একে জিয়ন্তে গৃহে পল্গায়ন্তোহপরে জনাঃ। 
তুগ্স্তে'ইন্নং তখৈবাপঃ পিবন্ছো নিধনং গতাঃ ॥ 
বিলামিনস্তথৈবান্তে কামযানা নিরাময় 
অবিক্ষতাঙগাঃ শ্ঘশ্চ প্রেতরাজবশন্গতাঃ ॥ 
অন্তে তপস্তভিরতা নীত'ঃ প্রেতনৃপান্থগৈঃ। 
যোগাঁভ্যামে রতাশ্চান্তে নৈব প্রাপুবমৃত্যাতাম্ ॥ 
শহ্রায় পুরা ক্ষিপ্তং বজং কুলিশপাণিনা। 
হদয়েইভিহতস্তেন তখাপি ন মুতোহ্স্ুরঃ ॥ 

তেনৈৰ খলু বজেণ তেনৈবেজ্রেণ দানবাঃ। 
পাণ্ডে কালে হত দৈত্যান্তগক্ষণাদিধনং গতা£। 
1125২ সন শন্বামঃ কর্ঁব্যো বিদিবর্তত | 
ও. ১ এত দেত্যান্তাক্ত। মরণজং ভয়ম্। 
ই,ভ শুক্রবত২ মত)ং ক্কতমেভিঃ খগোত্তমৈঃ। 
যেযপ্জেইপি ন সংগ্রাপ্তাঃ পঞ্চতমতিমানুষে ॥ 

ইতি মুনিবরচো দতাস্ততস্তে 

মুনণিতনয়1ঃ পরিগৃহ্ পক্ষিণস্তান্। 
তরুবিটগসমাশ্রিতালিসংঘং 

ঘযুবথ তাপমরম্যমাশ্রমং স্বম ॥ 

সচাপিবন্যং মননাভিকামিতং 
প্রগৃহ মুলং কুহ্থমং ফলং কুশান্ 
চকার চক্রাযুধরুদবেধমাং 

স্ুরেপ্রবৈবন্থতজাতবেদমাম্ ॥ 
অপাংপতেরগীষ্পতিবিত্বরক্ষিণোঃ 
সমীবণস্ত(পি তথা থিজোত্তমঃ। 
ধাতৃবিধ।তুস্বণ বৈশ্বদেবিকাঃ 
শ্রুতি প্রযুক্তা বিবিধাস্ত মত্ক্রিয়1ঃ ॥ 

ইতি আ|মাকণ্ডেয়পুবাঁণে চটকোত্পঞ্তি 
নম দ্বিতায়োইধযায়ঃ | 

ভৃতীয়োহধ্যাঁয়ঃ | 
সস 000. পেশ 

5 

রা 
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অহন্তহণি বিপ্রেন্ত্র সতেষাং মুনিসত্তমঃ। 
চকারাহারপয়সা তথ। গ্প্ত্যা চ গোষণম্ ॥ 
মাসমাত্রেণ জগাস্তে ভানোঃ শ্তন্দন বত্ম নি। 
কৌতুহলবিলোলানক্ষ ্ ট! মুনিকুমারকৈঃ | 
দৃট। মহীং সলগরাং সাস্তোশিধিমরিদ্বরাম্। 
রখচক্র প্রমাণাং তে পুনরাশ্রমমাগতাঃ ॥ 

শ্রমক্লাস্তাস্তরাত্মনে! মহাত্বানো বিযোনিজাঃ। 
জ্ঞানঞ্চ প্রকটাভূতং তত্র তেষাং প্রভাব | 



তৃতীয়োহধধ্যাঁয়ঃ। ৫ 

খষেঃ শিষ্যানুকম্পার্থং বদতে ধন্মপিশ্চয়ম্। 
কৃত্বা প্রদক্ষিণং সর্ধ্বে চরণাবভাযবাদয়ন্ ॥ 

উচুশ্চ মরণাদ্ঘোরান্মোক্ষিতাঃ শ্বস্থয়া মুনে। 
আবানভক্ষাপয়দাং ত্বং নে। দাতা পিতা গুরুঃ ॥ 

গর্ভস্থানাং মৃত৷ মাতা পিন্র! নৈবাঁপি গালিতাঃ। 
ত্বয়া নে। জীবিতং দত্তং শিশবে! যেন রক্ষিতাঃ | 

ক্িতাবক্ষততেজান্তং কূমীণামিব শুষ্যতাম্। 
গজথণ্টাং সমুৎপাটা কৃতবান্ ছুঃখরেচনম্ ॥ 
কথং বদ্দেয়ুববলাঃ খস্থান্ দ্রক্ষামাহং কদা। 
কদ! ভূমেক্রমেং প্রাপ্তান্ ড্রক্ষ্ে বৃক্ষান্তরং গতান 
কদ| মে সহজ কান্তিঃ পাংশ্ুন1 নাশমেষ্যতি। 
এযাং পক্ষানিলোথিতেন মৎ্সমীপবিচারিণাম্ ॥ 
ইতিঃচিন্তয়তা তত ভবতা গ্রতিপালিতাঃ। 
তে সাম্প্রতং গ্রবৃদ্ধাঃ প্মঃ প্রবুদ্ধাঃ করবাম কিম্। 

ইস্থাধিব্বচনং তেষাং শ্রুহা সংস্কারবৎ স্কটম্। 
শিষৈঃ পরিবৃতঃ সর্ব সহ গুত্রেণ শৃঙ্গিণা | 
কৌতুহলপরো ভূত্বা রোমাঞ্চপটমংবৃতঃ। 
উবাচ তন্তে। ভূত প্রবৃত্েঃ কারণং গিরঃ ॥ 

কস্ত শাপাদিয়ং প্রাপ্ত! ভবতিরবিক্রিয়া পর]। 
রূপস্ত বচমশ্চৈব তন্মে বক্ষ,মিহাহ্থ ॥ 

পক্ষিণ উচুঃ। 
বিগুলস্বাশিতিখা।তঃ প্রাগাীমুশিসত্তমঃ | 
তন্ত পু্রদ্বয়ং জন্ভে সুকৃষস্তখস্তথা | 
স্থৃকৃষস্ত বং পৃজ্রাশ্ত্বারঃ সংযতাকনঃ। 

তশ্তরষের্বিনয়াচারভক্তিনআ! সদৈব হি ॥ 
তপশ্চরণমক্তুন্ত শাস্তম!নেজ্িয়স্য ঢ। 
বথিমতমন্মভিস্তদা তন্টোপপাদিতম্ ॥ 
সমিৎপুষ্পা্দিকং সর্দবং যচ্চৈবাঁভাবহারিকম্। 
এবং তত্রাথ বসতাং তশ্তাম্মকঞ্চ কাননে ॥ 

আনগাম মহাবক্ষ্ণ ভগপক্ষো জরাপ্িতঃ। 
আতাম্রনেত্রঃ অস্তাস্ম! পক্ষী ভূত্বা সুরেশ্বরঃ | 
সত্যশৌচক্ষমীচারমতীবোধ|বমানসম্। 
জিজ্ঞাস্থুস্তমুষিশ্রেষ্ঠমন্চ্ছপভবায় চ ॥ 

ৃ .. পক্ষাবাচ। 

ধিজেন্্র মাং ক্ষুধাবিষ্টং পরিাতুমিহার্থসি। 
ভক্ষণা্থী মহাভাগ গভির্ভব মমাতৃলা ॥ 

₹বিন্ধাস্ত শিখরে তিষ্ঠন্ পন্রিপত্রেরিতেন বৈ। 
গতিতোন্সি মহাভাগ শ্বপনেনাতিরংহসা ॥ 
সোহং মোহপমাবিষ্টো ভূমৌ সপ্তাহ্মস্থৃতিঃ | 
স্থিতগ্ুজাইমেনাক্ছ! চেতনাং প্র।থবানহম॥ 

প্রাপ্তচেতাঃ ক্ষুধাবিষ্টো! ভবস্তং শরণং গতঃ। 
তক্ষ্যার্থী বিগতানন্দ দুয়মানেন চেতসা। 
তত কুরুধামলমতৈ মত্ত্রাণায়াচলাং মতিম্। 
গ্রুবচ্ছ ভক্ষ্যং বিপ্র্ষে গ্রাণযাত্রাঙ্গমং মম ॥ 

ম এবমুক্তঃ প্রোবাচ তমিন্ত্রং পক্ষিরূপিণম্। 
প্রাগনন্ধ!রপার্থায় দাস্তো ভক্ষাং তবেগ্সিতম্ ॥ _ 
ইত্যুক্তা পুনরপোনমপৃঙ্ছৎ স দ্বিজোত্বমঃ। 
আহারঃ কন্তবার্থায় উপকল্লো ভবেন্ময়া ॥ 
ম চাহ নরমাংসেন তৃপ্তির্ভবতি মে পরা | 

থষিরুবাঁচ। 

কৌমারং তে ব্যতিক্রান্তং অতীতং যৌবনঞ্। তে। 
বয়নঃ পরিণামস্তে বর্ততে নৃনমণ্ডজ | 
যন্মি্নরাঁণাং সর্বেষামশেষেচ্ছ! নিবর্ততে। 
স কশ্মাদ্বৃদ্ধভাবেপি সুনৃশংসাত্মকো ভবান্॥ 

ক মান্ুষস্ত পিশিতং ক বয়শ্চরমং তব। 

সব্থ। দুষ্টভাবানাং গ্রাশমে। নোপপদতে ॥ 
অথব1 কিং ময়ৈতেন প্রোঞ্েনাস্তি প্রয়োজনম্। 
প্রতিশ্রুত মদ! দেয়মিতি নো ভাবিতং মনঃ ॥ 

ইত্যুক্ত। তং স বিপ্রেন্ত্ম্তথেতি কূতনিশ্চয়ঃ | 
শীম্রমন্মান্ সমাহ্য গুণতো!হু প্রশস্ত চ॥ 
উবাচ স্বূজদয়ো সুনির্বাকাাং স্থশিষ্ঠ,রমূ। 
বিনয়/বনতান্ সর্ধান্ ভক্তিযুক্তান্ কৃভাঞ্জলীন্ ॥ 
কৃতাত্ম' নো ধিজশ্রে্ঠ! খপৈমুক্তা! ময়! সহ। 
জাতং শ্রে্ঠমপতাং বে! যুমং মম যথ! দ্বিজজাঃ | 
ওরুঃ পৃজ্যো যদি মতো ভবতাং গরমঃ পিতা] । 
ততঃ কুরুত মে বাঁকাং নির্ব)লীকেন চেতস]| ॥ 
তদাক্যসমক|লঞ্চ প্রোক্তমন্ম।ভিরাদৃতৈ2। 
যদ্বক্ষাতি ভবান্ তথ্ঘৈ কৃতমেবারধ|ব?তাম্ ॥ 

খযিরুবাচ। 
মামেয শরণং প্রাপ্ডো বিহগঃ ক্ষুতৃনান্থিতঃ | 
ুন্মন্ম।ংসেন যেনান্ত ক্ষণং তৃপরির্ভবেত টব। 
তষগক্ষয়শ্ঠ রক্ষেন তথা শীঘ্ং বিপীয়তাম্ ॥ 
ততো বয়ং প্রব্যথতা: প্রকম্পোন্ভুতসাধবমাঃ। 

কষ্টং কষ্টমিতি প্রে!চ্য নৈতৎ কর্মেতি চাক্রবন্ ॥ 
কথং পরশরীরশ্ত হেতোর্দেহ? হকং বুধঃ | 
বিনাশয়েদঘা তয়েদ্বা যথ। হাত্ম! তথা সত: ॥ 
পিভদেবমন্থ্যাণাং যানগক্তানি খখ(নি বৈ। 
তান্ঠপগাকুরুতে পুতো ন শরীরপ্রদঃ সৃতঃ ॥ 

। তল্মাটৈ তত করিষ্যামো। নো চীর্ঘং যত পুরাতটিন?। 

ূ ফীবন্ জক্্রাণ্যবাঁপ্প।তি জীবন্ পুণাং করে|তি নৈ। 



৬ মার্কত্য়পুরাণমূ। 

মৃতন্ত দেহনাশশ্চ ধর্মাহ্যপরতিম্তথা । 

আত্মানং সর্বতে।রক্ষামাঁহ্রধর্বিদেো জনাঃ ॥ 

ইখং শ্রুত্ব। বচোম্ম কঃ মুণিঃ জোধাদিব জলন্। 

প্রোবাচ পুনরপান্মান্ নির্দহন্মিব লোচটনঃ | 
গ্রতিজ্ঞাতং বচে! মহাং' যন্মট্মিতৎ করিষাথ। 

তন্মানচ্ছাপনি্দ্ধস্তি্্গ্ঘে।নৌ পতিষাথ ॥ 
এবমুক্ত। তদা সোম্মাংস্তং বিহঙ্গমমব্রবীৎ্চ। 
অস্তোর্টিমায্নঃ কা শান্্তশ্টৌর্দদে হিকম্ ॥ 
ভক্ষয়স্ব সুবিশ্রন্ধ! মাম ঘিজসত্তম | 

আহারীকৃতমেতত্তে ময় দেহমিহাত্মনঃ | 
এতাবদেব বিপগ্রস্ত ব্রাহ্মণত্বং গ্রচক্ষাতে | 

যাবৎ পতগদ্াতাগ্র শ্বদত্যপরিপালনম্ ॥ 
ন যকর্দক্ষিণাণভিন্থৎ পুণাং গ্রাপাতে মহৎ । 
কর্ণ।নোন বা খিটপর্মৎ সতাপবিপালনাত ॥ 
ইতাষেব্টচনং আতা সোন্তর্দিশ্ময়নিভরহ। 

প্রড়াবাচ মুনিং শর্রুঃ পদ্গিরূপধরস্ত্দ] ॥ 
যোগমাস্থায় বিগ্রেন্্র তাজেদং শ্বং কলেনরমূ। 
জীবজ্জন্তং হি বিপ্রেন্্র ন তক্ষামি কদাচন ॥ 
তস্তৈতত্বচনং শ্রুত্ব! মোগমুক্ষোভবনুনি। 

তং তন্ত নিশ্চয়ং জাত্বা শো প্যাহ শবদেেহভৃৎ। 

তো তে! বিপ্রেন্্র বৃপাসব বৃদ্ধা বোধ্াং বুধাত্মক' 
লিজ্ঞ।মার্থং ময়ায়ং তে অপরাধঃ কতোনঘ | 

তৎ ক্ষমন্থামলমতে কা চেচ্ছ। ক্রিয়তাঁং তব। 
পালনাত সতাবাকান্ত প্রীতিশ্দে পরমা ত্বয়ি ॥ 
অদ্য গ্রভৃতি তে জ্ঞান ন্দ্রং গ্রাহূর্ভবিষাতি | 
তপন্তথ তথ] ধর্শে নতেবিদ্বো ভবিমাতি | 
ইতুক্ত1 ভূ গতে শর পিতা কোপসমগ্থিতঃ | 
প্রণম্য শিরসান্মাছিরিদমুক্তো। মহ|সুনিঃ | 
বিভাতাং মরণাত্তাত তবমন্ম/কং মহামতে। 
গনমর্থসি দীনানাঁং জীবিতপ্রিয়তা হি নঃ ॥ 
ত্বগস্থিমাংসসংঘাতে পৃঘশোণিতপুরিতে | 
করবা! ন রতির্শত্র তত্রাম্মাকমিয়ং রতি ॥ 

অঁয়তাঞ্চ মহাভাগ যথা! লোকে বিষুহতি। 
কামক্রোরধাদিভিদ্োষৈরবশঃ প্রবল।রিভিং ॥ 
গ্রজ্ঞাপ্রাকারসংযুক্রমস্থিস্ুণং পুবং মৃহত। 
চর্দমভিত্তিমহাবোধং মাংদশোণিতলেপনম্ ॥ 
নবদ্ধারং মহায়াসং সর্কতঃ স।ঘুবেছিতমু। 
নুপশ্চ পুকষস্তত্র চেতনাখানবস্থিতঃ ॥ 

মন্ত্রিণৌ তন্ত বুদ্ধিশ্চ মনশ্চৈব বিবৌধিনৌ । 
ভেতে ধৈরন।শায় ত1]াবিতরেতরমূ্॥ 

নৃপস্ত তন্ত চত্বারেো! নাশমিচ্ছস্তি বিদ্বিষঃ। 
কাম; ক্রোধস্তথ! লোভঃ মোহশ্চান্তন্তথ| রিপুঠ ॥ 

যদ] তু সনৃপশ্তানি দ্বারাণ্যাবৃত্য তিষ্ঠতি। 
তদ| সুস্থবলট্চৈব নিরাতস্কন্চ জায়তে। 
জাতান্থুরাগে। ভবতি শক্রভিরনাতিভূয়তে ॥ 
যদ] তু সর্বঘারাণি বিবৃতানি স মুঞ্চতি। 
রাগে! নাম তদ। শত্র্নেঞজাদিদ্বারমৃচ্ছতি ॥ 

সর্বব্যাপী মহায়ামঃ পঞ্চদ্বারপ্রবেশনঃ। 
তস্তাম্থুম্াং বিশতি তদৈ ঘে|রং রিপুত্রয়ম্ ॥ 
প্রবিষ্ঠাথ স বৈ তত্র ঘারৈরিক্জিয়সংজ্ঞকৈঃ। 
রাগঃ সংগ্লেষমায়াতি মনসা স সহেতটৈঃ | 

ইন্ড্রিয়াণি মনশ্চৈব বশে কৃত! ছরাসদঃ। 
ত্বারণি চ বশে কৃত! প্রাকারং নাশয়তাথ ॥ 
মনন্তস্তাশ্রিতং দৃষ্ট1 বুদ্ধির্গ্রতি ততম্মণাৎ। 
অমাতারহিতস্তত্র পৌরবর্গোছ্বিতস্তথা ॥ 
রিপুভিলববিৰরঃ স নৃপো নাশমুচ্ছতি | 

এবং রাগস্তথা মোহে! লোভঃ ক্রোধস্থখৈব চ ॥ 

গ্রবর্তান্তে হুরাম্মানে। মনুষ্যস্থতিনাশকাঃ | 
রাগাঁৎ ক্রোধঃ প্রভব্তি ক্রোধাল্পেভেোভিজায়তে ৃঁ 

লোভাভবতি সন্মেহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ | 

স্মৃতিংশ।দ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ গ্রণস্ততি ॥ 

এবং প্রণস্টবুদ্ধীনাং রাগলোভান্ুবপ্তিনাম্। 

জীবিতে চ সলোভানাং প্রনাদং কুক সত্তম ॥ 
যোয়ং শাপো ভগবত! দত্তঃ সন ভবেত্বথা । 

ন তামণীং গতিং কষ্ট।ং ত্রজেম মুনিমত্তম ॥ 
থধষিরুবাচ। 

যন্ময়োক্রং ন তন্মিথা! ভবিষাতি কদাচন। 

ন মেবাগনৃত: প্রাহ যাবদদেোতি পুল্রকাঃ ॥ 

দৈবমন্র পর মন্তে ধিক পৌরুষমনর্ঘথকম্। 
অকার্ধাং কারিতে। যেন ব্লাদহমচিস্তিতম্ | 
যম্ম!চ্চ যুম্ম(ভিরহং গ্রণিপত্য গ্রসাদিতঃ। 
তন্মাৎ তির্ধ্যজ মাপন্নাঃ পরং জ্ঞানমবাগ্যথ ॥ 

জ্ঞানদর্শিতমার্গাশ্চ নির্ধ'তক্লেশকলসষাঃ 
মতগ্রসাদাদসন্দিপ্ধ।; পরাং সিদ্ধিমবাগ্যাথ ॥ 
জৈমিনেঃ প্রশ্ননন্দেহান যদ] বক্ষ্যথ পুজ্রকাঃ। 
ত্দা মোক্ষাথ মচ্ছাপাদেষ বোইম্ুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ 

এনং শপ্তাঃ ম্ম ভগবন্ পিত্রা। দৈববশাৎ পুর] । 
ততঃ কালেন মৃহত]1 যোস্স্তরমুপাগতাঃ ॥ 

জাতাশ্চ রণমধ্যে বৈ ভবতা পরিগালিতাঃ। 

বয়মিখ' খিজশ্রে্ঠ থগাং মমুপাঁগতাঃ ॥ 

£ 



নাস্তাপাবিহ সংসারে যো ন দিষ্েন বাধ্যতে। 
সর্বেষমেব অন্ত,নাং দৈব/ধীনং হি চেষ্টিতম্ 

মার্কগেয় উবাচ। 

ইতি তেষ|ং বচঃ শ্রত্বা শমীকো! ভগবান্ মুনিঃ' 
প্রত্যুবাচ মহাভাগঃ নমীপন্থায়িনো দ্থিজান্ ॥ 
পৃর্বমেব ময়া প্রোক্তং ভবতাং সন্নিধাবিদম্। 
সামান্তপক্ষিণে! নৈতে কেইগ্যেতে দ্বিজসত্তমাঃ। 

যে যুদ্ধেইপি ন সম্প্রাপ্তাঃ পঞ্চত্বমতিমানুষে ॥ 

ততঃ প্রীতিমতা তেন তেইমুজ্ঞাতা মহাত্মন| | 
জগ্ম,ঃ শিখরিণাং শ্রেষ্ঠং বিশ্ব্যং দ্রমলভাযুত্তম্ 
যাবদদ্য স্থিতান্তশ্মিন্লচলে ধর্মপন্ষিণঃ। 
তপংস্বাঁধ্যায়নিরতাঃ সমাধো কৃতনিম্চয়াঃ ॥ 

ইতি মুনিবরলবসতক্রিয়াস্তে 
মুনিতনয়া বিহগত্বমহ্যপেতাঃ। 
গিরিবরগহনেইতিপুণ্যতো'য়ে 
যতমনসো। নিসন্তি বিদ্ধ্যপৃষ্টে | 

ইতি ভ্রীম্ণ্ডেয়ে মহাপুরাঁণে বিশ্ব প্রাপ্রি- 
নাম তৃতীয়োইধা।য় ॥ ৩। 

চতুর্ধোহধ্যায়ঃ | 
»-০6ক ১৮ 

মার্কপ্ডেয উবাচ। 

এবং তে দ্রোণতনয[ঃ পঙ্ষিণো জ্ঞানিনোইভবন্। 
বস্তি হাচলে বিদ্ব্যে তনুপান্থ চ পচ্ছচ॥ 

ইক্টযবের্সচনং শ্রুজ। মার্কগেয়ন্ত ঈৈঘিনিঃ। 
জগ্াম বিদ্ধাশিখরং যত্র তে ধরঙ্মপক্ষিণঃ ॥ 
তন্নগাসন্নভূতম্চ শুআব পঠতাং ধবনিম্। 
শ্রত্বা চ বিশ্ময়াবিষ্শ্চি্তয়ামাস জৈমিনিঃ | 
স্থানসৌষ্টবসম্পন্নং জিতশ্বাসমবিশ্রমম্। 
বিস্পষ্টমপদোঁষঞ্চ পঠতে প্জসতটমঃ ॥ 
বিযোনিমপি সম্প্রাপ্তানেতান মুনিকুমারকান্। 

চিত্রমেতদহং মন্তে ন জহাতি সরন্থতী॥ 
' বন্ধুবর্গস্তথ! মিত্র: যচ্চেষ্মপরং গৃহে । 
ত্য গচ্ছতি তৎ সর্বং ন জহাতি সরস্বতী ॥ 
ইতি সঞ্িস্তয়ন্নেব বিবেশ থিরিকন্দরমূ। 
প্রথিগ্ত চ দদর্শসৌ শিলাপ্উগতন্ দিজান্। 
পঠতন্তান সমাপোক্য মুখদোষবিবঙ্ভিতান্। 
মোইগ শোকেন হর্ষেণ সর্বানেব[ভাভাষত ॥ 

চতুর্ধোহধ্যায়ঃ। ৭ 

্বস্তাস্ত বে! দ্বিজশ্রেষ্ঠ! জৈমিনিং মাং নিবোধত | 
ব্যাসশিষ্যমন্ুপ্রাপ্তং ভবতাং দর্শনোতস্ুকম্ ॥ 
মন্থার্ন খলু কর্ধব্যো যত পিত্রাতীবমন্গ্যুন]। 
শধাঃ খগত্বমাপন্নাঃ সর্বথ! দিষ্টমেব তৎ। 
স্কীতদ্রবো কুলে কেচিজ্জাতাঃ কিল মনম্থিনঃ। 
দ্রবানাশে দ্বিজেন্ত্রান্তে শবরেণ সুসাস্িতাঃ ॥ 
দত্বা যাচত্তি পুরুষা হত্বা বধ্যস্তি চাপরে। 
পাতয়িত্ব চ পাত্াস্তে ত এব তপসঃ ক্ষয়াৎ ॥ 
এত্ৃপং স্থুবন্থশৈ! বিপরীতং তথ ময়] । 
ভাবাভাবসমুচ্ছেটদরজত্রং ব্যাকুলং জগৎ ॥ 
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা! ন শোকং কর্ব,মর্থথ। 
জ্ঞানম্ত ফলমেতাবচ্ছোকহ্যরধৃষত। ॥ 
ততন্তে জৈমিনিং সর্ব পাদ্যার্ঘাভ্যামপুজয়ন্। 
অনাময়ঞ্চ পপ্রচ্ছ প্রখিপত্য মহামুনিম্ ॥ 
অথোচুঃ খগমাঃ নর্বে ব্যাসশিষ্যং তপোনিধিম্। 
স্থথোপবিষ্টং বিশ্রান্তং পক্ষানিলহতক্লমম্ 

পক্ষিণ উচুঃ | 

অদ্য নঃ সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ স্থজীবিতমূ। 
যত পহা(ম হট্রবন্দাং তব পাদাঘুজবয়ম্॥ 
পিতৃকোপাগ্রিকুদ্তো] যো নে! দেহেষু বর্ততে। 
সোইদ্য শাস্তিং গতো| বিপ্র যুদ্মদ্ধশনব|রিণা ॥ 
কচ্চিত্তে কৃুশলং ব্র্গননাশ্রমে মৃগপদ্ষিদু। 
বৃ্ষেঘখ লতাগুয্মত্বক্সারতৃণজাতিযু ॥ 
অথবা নৈতছুজং হি সমাগন্মাভিরাদৃতিতঃ | 
ভিবত1 সঙ্গমে। যেষাং তেষামকুশলং কুতঃ ॥ 
গ্রসাদঞ্চ কুরুঘ!ত্র হাগমনক|রণম্। 
দেবানামিব সংসর্গো ভবতোইড্যদয়ো মহান্। 
কেনাস্মপ্ত/গ।গুরুণ! আনীতো! দৃষ্ঠিগোচরম্ ॥ 

জৈমিনিরুবাচ। 

শায়তাং দ্বিজশা্দ'লাঃ কারণং যেন কমারম্। 
বিদ্ধান্তেহাগতো! রম্যং রেবাবারিকণোক্ষিতম্ ॥ 
সন্দেহান্ ভারতে শাস্ত্রে তান প্রষ্টং গতবানহম্। 
মার্কগডেয় মহায্মানং পুর্বাং ভূগুকুলোদ্বহুমূ। 
ভমহং পৃষ্টবান্ প্রাপ্য সন্দেহ|ন্ ভারতং প্রতি। 
স চ পৃষ্টো ময়! গ্রাহ সস্তি বিন্ধ্যে মহাচলে। 
ভ্রোণপুলা মহাখ্থানিস্তে বঙ্ষ্যন্তার্থবিস্ত্পমূ॥ 
তদ্ধাকাচো দিতশ্চেমমাগতোহহং মহাগিরিম্। 
তচ্ছগুবমশেষেণ শ্রত্া ব্যাথ।াতৃম্্থ ॥ 



৮. মার্কত্যপুরাঁণমূ। 

- গক্ষিণ উচুঃ। 

ব্ধয়ে নতি বঙ্গামে। নির্বিশঙ্কঃ শৃণুষ তৎ। 
কথ, এন্ন বদিষ্যাদে। যদস্মদবুদ্ধিগোচরষ্ ॥ 

চতত্ঘপি ছি বেদেনু ধশ্মশাধেষু চৈব হি। 
সমপ্রেযু তথাঙগেছু ঘচ্টান্ভদেদসন্মিতম্। 
এভেষু গোচরো ইম্াকং বুদ্ধেরঙ্গণসন্তম | 
গ্রতিজ্ঞান্থ মারোঢ়ং তথাপি নহি শরুমঃ | 

তন্মাদ্বদন্ব বিশ্ন্ধং সন্দিগ্ধং বদ্ধি ভাঁরতে। 
বক্ষ্যামস্তব ধর্মজ্ঞ ন চেন্সোছে। ভবিষ্যতি | 

জৈমিনিরুবাঁচ। 
মন্দিগ্ধানীহ বন্তুনি ভারতং প্রতি যানি মে। 
শৃণুধ্বমমলাস্তানি শত ব্যাথ্যাতুমর্থথ | 
কন্ম।ন্মান্থযতীং প্রাঞ্জো! নিগুণে'ইপি জনার্দনঃ | 
বাস্থদেবোইখিলাঁধারঃ সর্ধাকারণক1রণম ॥ 
কম্মাচ্চ পাও পুজাণ!মেকা সা ক্রপদাত্বজা। 
গঞ্চানাং মহিষী কৃষ্ণা স্থমহানত্র সংশয়ঃ ॥ 

ভেযজং ব্রদ্মহত্যায়] বলদেবেো মহাবজঃ। 

তীর্থঘা্রাগ্রসঙ্গেন কন্ম!চচক্তে হলামুধঃ ॥ 

কথঞ্চ ড্রৌপদেয়ান্তেইকুতদাব1 মহা রণাঃ। 
গও,নাথ। মহাত্মানো বধমাগুরনাথবৎ ॥ 

এতৎ সব্বং কথা তাং মে সন্দিদ্ধং ভারতং প্রতি। 

কৃতার্ধোহহ' স্থখং যেন গচ্ছেরং নিজমাশ্রমমূ | 

গঙ্িণ উচুঃ। 

নমস্কৃত্য স্থবেশায় বিষবে গ্রাভবিষ্ণবে | 
 পুকুষায়াপ্রমেয়ায় শাশ্বতায়াৰ্যয়ায় চ॥ 
. চতুবৃণহাত্মনে তন্মৈ তিগুণায়াগুণায় ঢ। 

বরিষ্ঠায় গরিষ্ঠায় বরেণায়ামুত!য় চ॥ 

' যম্মাদগুতরং নাস্তি মশ্মানাপ্তি বৃহত্তবম। 

. বেনহিবমিদং বাগ্ুযজেন জগদাদিনা 
আকা ৮ 

০ পীর্িস্পানচ 

আব্ভাবতিরোতা বরৃষ্টদৃষ্টবিলক্ষণম। 
বদ্তি যৎস্থ্টমিদং তথৈবাস্তে চ মংতম্॥ 
বরন্মণে চাঁধিদেবায় নমস্কৃতা সমাধিনা। 
খকসামাগযদিগরন্ বক্ত-ঃ পুনাঁতি জগত্রয়ম॥ 
প্রণিপত্য তথেশানমেকবাণবিনির্জিতৈঃ। 
যসযা ম্থরগণৈর্ধস্ঞা বিলুপ্যন্তে ন যজিনামৃ॥ 
গবক্ষণামো মতং কৃত্সং ব্যাসস্যাডভুতকর্ম্ণঃ | 
যেন ভারতমুন্দিশ্র ধর্মাদযা; প্রকটাকুতাঁঃ ॥ 
আগো লারা ইতি প্রোক্তা মুনিতিস্তত্বদর্শিভিঃ | 
জয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারানণঃ স্ৃতঃ ॥ 

ম দেবে। ভগবান সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণে! বিভুঃ। 
চতুর্দা সংস্থিতো ব্রহ্গন্ সগুণে। নিগুণিম্তথ ॥ 
একা মূর্তির নির্দেষ্থা শুক্লাং পত্তস্তি তাং বুধাঁঃ। 
জালামালোপরুদ্ধাঙ্গী দিষ্ট! সা যোগিনাং পর! ॥ 
দবস্থা চাত্তিকস্থা চ বিজ্ঞেয়া সা গুণাতিগ]। 

বান্থদেবাভিধানাইসৌ নির্শমত্তেন দৃষ্ঠুতে ॥ 
ববপবর্ণাদয়ন্তস্তা ন ভাবাঃ কল্পনাময়াঃ। 
অন্ত্যেব স। সদ] শুদ্ধ! সুগ্রতিষ্ঠকরূপিণী | 
দ্বিতীর! পৃথিবীং মূদ্ধ1 শেষাখ্য! ধারয়ত্যধঃ। 
তাঁমসী সা সমাখাাত। তির্ধাক্ত ং সমূপাশ্রিত। ॥ 
তৃতীয়! কর্ম কুরুতে প্রজাঁপালনতৎপর1। 

সত্বোদ্রিক্তা তু সাঁ জেয়া ধর্মসংস্তানকারিণী ॥ 
চতুর্থী জলমধ্যস্থা শেতে গন্নগতন্লগ! | 
রজস্তশ্ত। গুণঃ সর্গং সা করোতি সদৈব হি ॥ 
যা তৃতীয়! হরেমুর্তিঃ প্রজাপালনতৎপর!। 
স। তু ধর্্মবাবস্থানং করোতি নিয়তং ভূবি | 
প্রোদ্ধ'তানস্থরান্ হস্তি ধর্মবিচ্ছিন্তিকারিণঃ | 
পাতি দেবান্ সতশ্চন্ান ধর্মরক্ষাপরয়ণান। 

ঘদা যদা হি ধর্স্য গ্ানির্ভবতি জৈমিনে। 
অভ্যাথানমধর্মম্য তদাআ্ঁনং স্থজত্যসৌ ॥ 
বা পুবা বরাহেন তুণ্ডেনাপো নিরস্য চ। 

একয় দংগ্য়েৎখাঁতী ললিনীব ধন্ুন্ধবা ॥ 
কৃত্ব। নৃনিংহরূগঞ্চ হিরণ্যকশিপুর্থতঃ | 
বিপ্রচিত্তিমুখাশ্চান্তে দানব বিনিপাতিতাঃ ॥ 
বাঁমনাদীংব্তথৈবান্তাঁন ন সংখ্যাতুমিহোৎ্সহে। 
অবতারাঁংশ্চ তসোহ মাখুরঃ সাম্প্রতং ত্বয়ম্। 
ইতি সা সান্বিকী মূর্তিরবতারাঁনকরোতি বৈ। 
প্রদ্াক্সেতি চ সা খ্যাতা রক্ষাকম্মণ্যবস্থিতা ॥ 

দেবতবেহথ মনুষাত্বে তি্যগৃযোনৌ চ সংস্থিত | 
গৃষ্ভাতি ততস্বভাঁবঞ্চ বাসুদেবেচ্ছয়। সদ] ॥ 

ইত্যেতৎতে সমাথ্যাতং কৃতরৃত্যোহপি যৎ প্রভূঃ 
মানুযত্বং গতে। বিঃ শৃরুষাস্যোত্তরং পুনঃ ॥ 

ইতি শ্রীমার্কগেয়ে মহাপুরাঁণে চতুবৃহাঁব- 
তারে। নাম চতুর্ধোইধ্যায়ঃ। 

পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ | 
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পক্ষিণ উচুঃ। 
তষ্টা প্রজাপতিঃ পূর্বং তম্য।সীৎ্রিশিরাঃ স্বৃতঃ। 
অধো মুখস্ত পঃ কুর্বন হতঃ শক্রেণ শঙ্কর! ॥ 



ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ। ৯ 
তব পুতে হতে পূর্বং ্রহ্গনিস্ত্রস্য' তেজনঃ | 
্রন্ষহত্যাভিভূতস্য পর! হানিরজায়ত ॥ 
ত্বন্মং প্রবিবেশাথ শাক্রতেজোপচারতঃ | 
নিস্তেজশ্চাভবচ্ছক্রে। ধর্মে তেজসি নির্গতে ॥ 
ততঃ পুভ্রং হতং শ্রত্বা ত্বষ্ট! স্ুদ্ধঃ গ্রজাপতিঃ। 
অবলুঞধ্চয জটামেকামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ 
অদ্য পশ্তস্ত মে বীর্য।ং রয়ে! লোকাঃ মদেবতাঃ। 
স চ পশ্ঠতু দুর্বুদ্ধিত্র্ষহা পাকশাসনঃ ॥ 
স্বকর্মাভিরতো! যেন মতস্ৃতো বিনিপাতিতঃ। 

ইত্যুক্ত। কোপরকাঁক্ষো জটামগৌ জুহাব তাম্। 
ততে। বৃত্রঃ সমুস্তস্থৌ জালামালী মহাস্থবঃ | 

মহাকায়ে! মহাঁদংগ্রো! ভিন্নাপ্জনচয় গ্রভঃ ॥ 
ইন্দ্রশক্ররমেয়াত্ম! তষ্টতেলোপবৃংহিভঃ | 
অহন্তহনি সৌইবদ্ধদিযুপাতং মহাঁবলঃ ॥ 
বধায় চাঁত্মনো দৃষ্ট1 বৃত্রং শক্রো মহাস্থবং | 
প্রেষয়ামাঁস সপ্রধীন্ সন্ধিমিচ্ছন্ ভয়াতুরঃ ॥ 
সখ্যঞ্চত্তুস্ত তস্তস্য বৃত্রেণ সময়াংস্তথা । 
খযয়ঃ গ্রীতমনসঃ সর্ধভূতহিতে রত? | 
সময়স্থিতিমুতরজ্ঘা যদ শক্রেণ ঘাঁতিতঃ। 
বৃত্রে। হত্যাপ্িভূতস্য তদ| বলনশীর্ধ্যত ॥ 

তচ্ছক্রদে হবিভ্রষ্টং বলং মারুতমাবিশৎ | 
সর্বব্যাপিনমবাক্তং বলটমোধাধিটৈবন্তম্ | 
অহললযাঞ্চ যদ] শক্রো গৌতম ভ্ূপমাস্তিতঃ | 
ধর্ময!মাস দেনেন্দ্রত্তদ] জূপমহীয়ত ॥ 
অঙ্গ গ্রত্যঙ্গলাবণ্যং ঘদতীব মনোরনম.। 
বিভাঁদ ছইং দেবেন্দ্রং নানতদাবগমতৎ ততঃ ॥ 

ধর্শেণ তেজনা ত্যঞ্তং বলহ্বীনমনপিণমূ। 

জাত লুরেশং দৈতেয়ান্তজ্জর়ে চকু ক্দ্যমমূ॥ 
রাঁক্ঞামুদ্রিজবীর্বচাণাং দেবেজং বিজ্গিগানবঃ | 
কুলেঘতিবল। দৈত্য অজায়ন্ত মহাুনে ॥ 
কসাচিত্বধ কাণন্য ধরণী ভারপীিত।। 
জগাঁন মেরুশিথরং সো বত্র দিবৌকসাঁম॥ 
তেষাং সা কথয়াদাস ভূগ্িভারাবপীড়িতা। 
দ্ন্জাম্মজটৈত্যে।থং থেদকারণমাত্মনও ॥ 
এতে ভবস্তিরস্থুর! নিহতাং পৃথুলৌজনঃ। 
তে সর্বে মান্ষে লোকে জাতা গেহেযু ভূত্বতাঁন, 
অক্ষৌহিণ্যে! হি বহুলান্তস্তারার্ত। ব্র্থান্যধঃ | 
তথ! কুরুধবং ভ্রিদশ] যথ| শান্তিওবেন্মম ॥ 

পক্ষিণ উচুঃ। 
তেজ্গোভাগৈত্ততো দেবা অবতেরুদ্দিবো মহীম। 

| ২ ] 

প্রজানামুপকারার্থং ভূভারহরণার চ। 
যদিজদেহজং তেজন্তন্মমোচ স্বয়ং বৃষঃ। 
কৃস্ত্যাং জাঁতো মহাতেজান্ত তো জাঁতো যুধিষ্টিরঃ ॥ 
বলং মুমোঁচ পবনস্ততো। ভীমো ব্যজায়ত । 
শ্র ীর্ধযার্ধতশ্চৈব জে পার্থে! ধনঞ্জয়ঃ ॥ 
উতৎ্পনৌ যমজৌ মানাং শক্রন্ধপৌ মহাছাতী। 
গঞ্চধ] ভগবানিখমবতীর্ণঃ শতক্রতুঃ ॥ 
তস্যোৎপন্ন! মহাঁডাগ। পত্বী কৃষ্ণ হুতাঁখমাৎ। 

শত্রসাকস্য স৷ পড়ী কুষ্ণ1 নান্যস্য কমাচিৎ। 
যোগীশ্বরাঁঃ শরীরাণি কুর্ববস্তি বছুলান্যপি ॥ 
পঞ্চানামেকপত্বীত্মিত্যেতৎ কথিতং তব। 
শয়তাঁং বলদেবোহপি যথা যাতঃ মরশ্বতীম্, 

ইতি শ্রীমার্কগডেয়ে মহাপুরাণে ইন্ত্রবিক্রিমা 
নাম পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ | 

যষ্ঠোহধ্যায়ঃ | 
টার 

রামঃ পার্থে পরাং প্রীতিং জ্ঞাত্ব! কৃষণস্যু লাঙ্গলী। 
চিম্তয়।মাস বুধ! কিং কুতং স্ক্ুতং ভবেৎ ? 

কৃষ্ণেন ছি বিন! নাহংযাস্যে ছুর্ধেোধনাস্ত্িকম.। 
গাণডব!ন্ বা সম্বাশ্রিতা কথং ছুর্ষেযাধনং নৃপম.॥ 

জাঁনাতরং তথা শিধ্যং ঘাতয়িষো নরেশরম.। 
তশ্মান্ন পার্থং যাগ্যামি নাপি ছুর্ষে)াধনং নৃপমূ॥ 
তীর্থেত্াপ্লা €য়িষা।মি তাবদায্ানমাস্বন। । 
কুনণাং পাগুবানাঞ্চ যাবদস্তায় কলতে ॥ 

ইত্যানস্ত্য ছধাকেশং পার্ঘতুর্ষেযাধনাবপি | 

জগান দ্ববকাং শৌরিঃ হ্বসৈন্যপরিবারিতঃ ॥ 
গঙ্া থাববতীং রামে হষ্টপুইজনাকুলামূ। 
শ্রোগন্তবোধু তীথেযু পগৌ পানং হলায়ুধঃ | 
পীঙগানে! জগামাথ রৈবতোদ্যানমুদ্ধিমৎ। 
হস্তে গৃহীত্বা সমদাং রেবতীমপ্ররোপমামূ॥ 

প্রীকদস্থকমধ্াস্ে! ঘঝৌ মত: পদ। স্থলন্। 
দর্শ চ বনং বারে! রমণীয়মন্তুত্তমম.॥ 

সর্ব ৪ফলপুপ্প6)ং শাখামুগগপাকুলম.। 

পুপ্যং পন্পবনোপেতং ধপলুলমহাখন ম॥ 

স শৃণুন্ প্রীতিজননান.বহুন্ মদকলান_গুভান। 
শ্রোব্ররন্যান স্থমধুরান্ শবন্দান্ খগমুখেরিতান 
সর্বর্ভুফলভারাঢ্যান্ সর্ধর্ৃকুহুমোজ্জলান,। 
অগশ্ঠৎ পাদপা্তত্র বিহগৈরস্নাদিতান.॥ 
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আবিবকাংস্তথ! জীরানদাড়িমান্বীজপুরকান. 
পনসান.লকুচান মোচান নীপাংশ্চাতিমনোহরান্ 
পারাবতাংশ্চ কক্কোলান নলিনানয়নধেতসান ॥ 
ভললাতকানামলকাংস্তিন্দকাংশ্চ মহাফলান. | 
ইনুদান্ করমর্দাংস্চ হরীতকবিতীতকান. ॥ 
এতানন্তাংশ্চ স তরূন, বদর্শ যছুনন্দনঃ | 
তটথবাশোকপুন্নাগকেতকীবকুলানথ ॥ 
চম্পকান্ সপ্তপর্ণাংস্চ কিকারান্ সমালতীন্। 
গারিজাতান্ কোবিদারান্ মন্দারান্ বদরাংস্তথ] ॥ 
পাটলান্ পুষ্পিতান্ রম্যাঁন্ দেবদারুদ্রমাংম্তথ! । 
শালাংস্তালাংস্তমাল1ংশ্চকিংগুকান্বগুলান্বরান ॥ 
চকোরৈঃ শাতপত্রৈশ্চ তৃঙ্গরাজৈস্তথ| শুটকৈঃ। 
ফোকিটৈঃ কলবিষ্বৈশ্চ হারীতৈজীবঘীবটৈঃ | 
প্রিয়পুত্রৈশ্চাতটৈশ্চ তথা ধিবিধৈঃ থগৈঃ। 
শ্রোরম্াং স্থমধুরং কৃজস্তিশ্চাপ্যধিঠিতম্ ॥ 
সয়গংসি চ মনোজ্ঞানি প্রসন্নমলিলানি চ। 
কুমুৈ: পুণুরীটৈশ্চ তথা নীলোৎ্পলৈঃ শুভৈঃ ॥ 
কহল।টরঃ কমলৈশ্চাপি আচিতানি সমস্ততঃ । 
কাদশ্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ তখৈব জলকুকুটেঃ ॥ 
কারগুবৈঃ প্রবৈর্বংসৈঃ কুন্ৈর্মদগুভিরেব চ। 
এভিশ্চাটন্তশ্চ কীর্ণানি সমস্তাজ্জলচারিভিঃ ॥ 
ক্রমেণেখং বমং শৌরিবীক্ষমাণো মনোরমম্। 
অগামাপুগতঃ দ্ত্রীভিলতাগৃহমন্থত্মম্ | 
স দদর্শ দ্বিজ্-্তত্র বেদবেদাঙগপারগ|ন। 
কৌশিকান্ ভার্গবাংশ্চৈব ভারদাজান্ সগৌতমান্ 
বিবিধেষু চ সম্ভৃতান্ বংশেষু দ্বিজসত্তমাঁন্। 
কথাশ্রবণবন্কোৎকান্থুপবিষ্টান্ মহন চ॥ 
কষ্ণািনোত্তরীয়েষু কুশেষু চ বৃষীযু চ। 
স্তঞ্চ তেষাং মধ্যস্থং কথয়ানং কথাঃ শুভাঃ। 
পৌরাণিকী£ সুরষাঁণামাদ্যানাং চরিতাশ্রয়াঃ॥ 
দুষ্ট । রামং ছিজাঃ সর্ব মধুপানারুণেক্ষণম্। 
মন্বোইয়মিতি মন্বান। সমুত্তসুত্বরান্বিতাঃ ॥ 
পৃজযুস্তে হলধরমূতে তং সুতবংশজম্ ॥ 

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টে! হলীচ তং মহাবলঃ। 
নিজঘান বিবৃত্তাক্ষঃ ক্ষোভিতাশেষদানব: ॥ 
অধ্যান্ততি পদং ব্রাঙ্গং তশ্মিন হতে নিপাতিতে। 
নিজ্ঞান্তান্তে ঘিজাঃ সর্কে বনাৎ কষ্খাজিনান্বরাঃ ॥ 
অবধূতং তথাত্মানং মন্তমানে! হলায়ুধঃ। 

চিন্তয়ামাস হুমহম্ম়! পাঁপমিদং কৃতম্ ॥ 

মার্কতেয়পুরাণমূ। 

আজ।ন[ভ্রাতকান্তভব্যাননা/রিকেলান,সতিন্দকান্। ত্রাহ্গং স্থানং গতো হোষ যৎ হতো! বিনিপাতিতঃ$। 
তথা হীমে দ্বিজ।ঃ সর্ব মামবেক্ষ্য বিনির্দতাঃ ॥ 
শরীরস্ত চ মে গন্ধো লোহন্তেবানুখাবহঃ 1 
আত্মানঞ্চাবগচ্ছামি ব্রক্মদ্বমিবকুৎসিতম্ ॥.. 
ধিগমর্ষং তথ! মদামতিমানমতীকুতাম্। 
বৈরািষ্টেন স্থমহন্ময়। পাঁপমির্ঘঘ কৃতম্ 
তাং চািষটা ংদাদপরাধিকম্।. 
্বকশ্দরখযাপনং কুর্বন্ প্রায়শ্চিত্তমনপ্তমম্ | 

এতাঁমেব প্রয়াস্তামি গ্রতিলোমাং লরহ্বতীম্ ॥ 
অতো জগাম রামোহসৌ প্রতিলোমাং সরদ্বতীম্ 
ততঃ পরং শৃণুঘেমং পাঁওবেয়কথাশ্রয়ম্ ॥ 

ইতি মার্কতেয়ে মহাপুরাণে বলদেব্ক্গ- 
হত্যাকথনং নাম ষঠ্ঠোইধায়ঃ। 

১০০ আআ 

লণ্ডমোহধ্যায়ঃ| 

শি শ 

পক্ষিণ উচ্ঃ। 

হরিশ্চন্ত্রেতি রাঁজধিরাসীৎ ত্রেতাযুগে পুর । 
ধর্মাস্মা পৃথিবীপাঁলঃ প্লোললসৎকীতিরুত্তমঃ ॥ 
ন ছুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্নাকলমরণং নৃণাঁস্। 
নাধর্মকণচয়ঃ পৌরাস্তল্মিন্ শাতি পার্থিবে ॥ 
বতৃবুর্ন তথোন্মন্ত! ধনবীর্যযতপোমদৈঃ | 
নাজায়স্ত জিয়চৈব কাশ্চিদপ্রাপ্তযৌবনাঃ ॥ 
স কদাচিম্মহাবাছররখোইম্থুসরন মুগুম্। 
শুশ্রাৰ শব্দমসকৃৎ ত্রায়স্থেতি চ যোধিতাম্ ॥ 
ম বিহাঁয় মৃগং রাজ ম! ভৈষীরিতাভাষত । 

ময়ি শাসতি ছুর্ম্ধাঃ কোহয়মন্তায়বৃত্তিমান_॥ 

তৎক্রন্দিতানুধারী চ সব্বারস্তবিপাতকৃং। 
এতক্সিননস্তরে রৌদ্রে। বিদ্বরাটু সমচিন্তয়ৎ ॥ 
বিশ্বামিত্রোইয়মতুলং তপ আস্থায় বীর্ধযবান। - 
প্রগসিদ্ধা ভবদীনাঁং বিদবাঃ সাধয়তি ব্রতী ॥ 
সাধামানাঃ ক্ষমীমৌনচিত্তসংযমিনাসুনা। 
তা বৈ ভয়ার্াঃ ক্রনত্তি কথং কার্য) মিদং ময়| ॥ 
তেক্জন্বী কৌশিকশ্রেষ্ঠো বয়মন্ত সুছূর্বলাঃ | 
ক্রোশস্ত্েতাস্তথা ভীত হুম্পারং প্রতিভাতিমে ॥ 
অথবায়ং নৃপঃ প্রপ্তো মাভৈরিতি বদন মুসুঃ। 
ইমমেব প্রবিস্তাণ্ড সাধদ্ধিষ্যে যথেক্সিতম্ 



সগ্ডমোহধ্যায়িঃ। 

ইতি সঞ্চিস্তা রৌদ্রেণ বিশ্বরাজেন বৈ ততঃ। 
তেনাবিষ্টে! বৃপঃ কোপাদিদ্বং বচনমব্রবীৎ ॥ 
কোহয়ং বধাতি বস্ত্রন্তে পাবকং পাপকুল্নরঃ | 
বলোঞতেজস! দীপ্তে হি পত্যাবুপস্থিতে ॥ 
কোদায মৎকার্মকাক্ষেপবিদীপিত দিগস্তৈঃ। 
শরৈধিতিরসর্বাজগে। দীর্ঘনিদ্বাং গ্রবেক্ষ্যতি ॥ 
বিশ্বামিজন্ততঃ কুদ্ধঃ শ্রত্বা তন্ন পতের্বচঃ। 
ত্ুদ্ধে চধিবরে তন্মিন্ নেশুধিদ্যাঃ ক্ষণেন তাঃ। 
সচাপি রাঙ্জ! তংদৃষ্ট। বিশ্বামিতং তপে!নিধিম্। 
ভীতঃ প্রাবেপতাতার্থং সহসাশ্বখপর্ণ বু ॥ 

স ছুরাতঙ্গিতি যদ! মুনিস্তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ। 

ততঃ নরাজ! বিনয়াৎ প্রণিপত্যাভ্যভাষত ॥ 

তগবনেষ ধর্ম ো মে নাপরাধে। মম প্রভো | 

ন ক্রোদ্ধমর্থসি সুনে নিজধর্ম্মরতন্ত মে | 

দাতব্যং রক্ষিতবঞ্চ ধর্্মজ্ঞেন মহীক্ষিতা। 

চাঁপঞ্চোদাম্য যোদ্ধবাং ধর্মশাপ্রান্নসারতঃ ॥ 

বিশ্বামিত্র উবাঁচ। 

দাঁতব্যং কন্ত কে রক্ষযাঃ কৈর্যোন্ধবাঞ্চ তে নৃপ। 
ক্ষিপ্রমেতৎ সমাচক্ষ যদ্যধর্মভয়ং তব ॥ 

ইরিশ্চন্ত্র উবাচ। 
দাতব্যং বিপ্রমুখেভ্যো! যে চান্তে কশবৃত্য়ঃ। 
রক্ষা ভীতাঃ সদ] যুদ্ধং কর্তব্যং পরিপদ্থিভিঃ ॥ 

বিশ্বামিত্র উবাঁচ। 
যদি রাঁজ। ভবান্ সম্যগ্রাজধর্মমবেক্ষতে। 

নিবেষ্টিকামে! বিপ্রোহহং দীয়তা মিষটদক্ষিণ। ॥ 
পক্ষিণ উচুঃ। 

এতদ্্রাজ1 বচঃ শ্রুতা! প্রহষ্টেনাস্তরাত্মন1। 
পুনর্জ।তমিবাআ্মানং মেনে প্রাহু চ কৌশিকম্ ॥ 

হরিশ্চন্জ উবাচ। 
উচতাং ভগব্বৎ যু তে দানব্যমবিশঙ্কিতম্। 
দত্তমিত্যেব তদ্দিদ্ধি ঘদযপি স্তাৎ সুছুলভম্ ॥ 
হিরণ্যং ব1 স্বর্ণং খ1 পুত্রঃ পত্ধী কলেবরমূ | 
প্রাগ| রা্্যং পুরং লক্ষীর্যদ ভিপ্রেতমা স্বনঃ | 

বিশ্বামিত্র উবাচ। 
রাক্ন্ প্রতিগৃহীতোহয়ং বস্তে দত্তঃ প্রতিগ্রহঃ | 

প্রবচ্ছ গ্রথমং তাবদক্ষিণাং রাজনুয়িকীম্ ॥ 
রাজোবাচ। 

বঙ্গংস্তামপি দান্তামি দঙ্গিণাং ভবতো হাহ্ম্। 
রিক্ত) ছ্িদশার্দুল যন্তবেষ্টঃ গ্রতিপ্রহঃ ॥ 

১ 

বিশ্বামিজ উবাচ। 
সদাগরাং ধরামেতাঁং সভৃভূদঞম পত্ভনাম্।. 
রাজ্যঞ্চ সকলং বীর রথাশ্বগঅসনুলম্ ॥ 
কোষ্ঠাগারঞ্চ কোধঞ্চ যচ্চান্তদ্বিদ্যতে তব। 
বিন! ভার্যয।ঞ পুত্রধ্চ শরীরঞ্চ তবানঘ ॥ 
ধর্ম সর্বধর্মজ যে! যাস্তমন্থগচ্ছতি। 

বহুনা বা কিমুক্তেন সর্বমেতৎ প্রদীয়তাম্॥ 
পক্ষিণ উচুং। 

পরশথষ্টেনৈব মনমা সোইবিকারমুখো বৃসঃ। 
তন্তর্ষের্বচনং শ্রত্ব। তথেত্যাহ কতাঞ্রলিঃ ॥ 

বিশ্বামিত্র উবাচ। 
সর্বন্ধং যদি মে দত্বং রাঁজামুব্কী বলং ধনম্। 
প্রভুত্বং কস্ত রাজর্ষে রাজান্ছে তাপসে মনি ॥ 

হরিশ্চন্ত্র উবাচ। 
ষম্মিনপি ময়! কালে দত্া ব্রন্মন্ বসুন্ধরা । 
তশ্মিনপি ভবান্ শ্বামী কিমুতাদ্য মহীপতিঃ॥ 

বিশ্বামিত্র উবাচ। 

যদি রাজংস্বয়! দত্ত মম সর্ব! বনুদ্ধর]। 

যত্র মে বিষয়ে স্বাম্যং তন্ম।নিঙ্কাস্তমহ্স ॥ 
শ্রোণীসুত্রাদি সকলং মুক্ত! ভৃষণসংগ্রহম্। 
তরুবন্ধলমাবধ্া সহ পত্বা স্থুতেন চ॥ 

পঙ্গিণ উচুঃ। 
তথেতি চোজ। কত্বা চ রাজ! গন্তং গ্রচক্রমে । 
স্বপত্ব্যা শৈব্যয়া সার্দং বাপকেনাত্মজেন চ॥ 
ব্রজতঃ স ততে। রুদ্ধ পঙ্থানং প্রা তং নৃপমূ.। 
কাম্তমীতাদত্বা মে দক্ষিণাং রাজনুয়িকীম্ ॥ 

হরিশ্চজ্ত্র উবাঁচ। 
ভগবব্ রাজ্যমেতৎ তে দত্তং নিহতকণ্ট কম্। 
অবশিষ্টমিদং ব্রহ্মরদ্য দেহত্রয়ং মম॥ 

বিশ্বামিত্র উবাচ। 
তথাপি থলু দ1তব্যা ত্বয়া মে যজ্ঞঙ্গিণ|। 
বিশেষত ব্রাঙ্মণাঁনাং হস্তযদত্তং প্রতি শ্রতম্ ॥ 
যাবৎ তোষে। যাজহয়ে ব্রাঙ্গণানাং ভবের প। 
তাবদেব তু দাতব্য দক্ষিণা রাদহয়িকী ॥ 
প্রতিশ্রত্য চ দাতব্যং যোদ্ধব্যঞ্াততায়িভিঃ | 
রঙ্গিতব্যান্ত! চার্ভান্বযৈধ প্রাক্ প্রতিশ্রতম্ ॥ 

হরিশ্চন্ত্র উবাচ। 
ভগবন. সংম্প্রতং নান্তি দাশ্তে কালক্রমেণ তে। 
প্রসাদং কুর বিপ্র্ষে সস্তাবমনুচিন্ত্য চ॥ 
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বিশ্বামিত্র উবাচ। 

কিল্্রমাণে! ময়! কালঃ প্রতীক্ষ্ান্তে জনাধিপ। 
শীপ্রমাচণ শাপাগ্রিরন্তথ! ত্বাং গ্রধক্ষাতি ॥ 

হুরিশ্চন্ত্র উবাঁচ। 

মাসেন তব বিপ্রর্ষে গ্রদান্তে দক্ষিণাঁধনম্। 
স।ত্রতং নান্তি মে বিভ্তমন্থজ্ঞাং দাতুমর্সি ॥ 

বিশ্বামির উবাচ। 
গচ্ছ গচ্ছ বৃপশ্রেষ্ঠ হ্বধর্মমনূপালয়। 
শিবশ্চ তেহধবা ভবতু ম! সন্ত পরিপস্থিনঃ ॥ 

পক্ষিণ উচুঃ | 
ততঃ সরাঅর্ধিবরে। বিন্ময়াবিষ্টমানসঃ | 
অনুজ্ঞাতশ্চ গচ্ছেতি জগাম 'বন্থৃপাধিপঃ ॥ 

গন্ভ্যামনূ চিত! গন্তমন্থগচ্ছত তং প্রিয় ॥ 

তং সভাধ্যং নৃপশ্রেষ্টং নির্মাস্তং সম্গ তং পুবাৎ। 
দুর গ্রচুকুশ্ুঃ গোরা রাজ্ঞশ্চৈবান্থবায়িনঃ | 
হাঁ নাথ কিং জহান্তস্মান্ শিত্যাটিপরিপীতিডান্ 
তং ধর্মতত্পরো রাজন্ পৌরাসু গ্রহক্কৎ তথ]। 
নয়স্মানপি রাজর্ষে যি পর্মমনেক্গমে ॥ 
মুহ্প্তং তি রাজেন্দ্র ভবতে। মুখপন্ব গম্। 
পিবামো! নেত্রন্রমবৈঃ কদা ডরক্ষ্যামহে পুনঃ | 
ষস্ত প্রয়াতশ্ত পুরে যান্তি 2ে চ গার্থিবঃ। 
তন্তান্য।তি ভার্ষোয়ং গৃহীত শালকং জতম্॥ 
যস্থ ভৃত্যণঃ প্রয়াতন্ত যাস্তযগ্রে কুঙ্জরস্থতাঃ। 

স এষ পপ্যাং রাজেজ্রো হরিশ্চন্্রে।ংদ্য গচ্ছতি | 
হা রাজণ্ স্কুমারং তে সুত্র সতচমুন্নণমূ। 
পথি পাংশুপরিক্রি্ং মুখং কীৃগ্ঙবিষ্যতি ॥ 
ভি ভিষ্ঠ নৃপশ্রেষ্ঠ ব্বধর্দমন্ুপালয়। 
আবৃশংম্তং পরে। ধঙ্মঃ ক্ষতিষাণাং বিশেষতঃ ! 
কিং দারৈঃ কিংসটতনাথ ধনৈর্ধান্ৈরথাপি বা 
সর্ধমেতৎ গরিত্যজ্য চ্ছায়াভৃতা বয়ং তব॥ 
হা নাথ হা মহারাঙ্গ হাস্বামিন কিংজহামি নঃ. 
যত্র তং তত্র হি বয়ং তত স্ধং যত্র বৈ ভবান্। 
নগরং তপ্তবান্ যত্র সন্বর্গে। যত্র নে। নৃপঃ | 
ইতি পৌরবচঃ প্রত্বা রাজা শোকপবিপ্ল,তঃ। 
অতিষ্ঠৎ ম তদ! মার্গে তেষামেবানুকম্পয়া ॥ 
বিশ্বামিত্রোইপি তং দৃ্। পৌরবাক্যাকুলীক্কঁতম্ 
রোযা মর্ষবিবৃত্তাক্ষঃ মমাগমা বচোইব্রবীৎ | 
ধিক্ ত্বাং হুষ্টসমাচরমনৃতং জিক্গতাবিণম্ । 
মম রাড্য দশা নঃ পুনঃ শ্রীক্রইমিজ্ছসি ॥ 

মার্কগডেয়পুরাণমূ । 

ইত্যুক্কঃ পরুষং তেন গচ্ছামীতি সবেপথুঃ 
ক্রবন্নেবং যযৌ শীঘ্রমাকর্ষন্ দয়িতাং করে ॥ 
কর্ষতন্তাং ততে। ভা্যাং স্থকুমারীং শ্রমাতুরাম্। 
সহসা দণ্ডকাষ্ঠেন তাড়স়ামাস কৌশিকঃ ॥ 
তাং তথা তাড়িত দৃষ্ট। হুরিশ্চ্ে| মহীপতিঃ | 
গচ্ছামীতাহ দুঃখার্ডো নান্তৎ কিঞ্চিদুদাহরৎ ॥ 
অথ বিশ্বে তর্দা দেবাঃ পঞ্চ প্রাঃ কৃপালবঃ। 

তদবস্থং কৃতং দৃষ্ট1 হরিশ্চন্ত্রং নরেম্বরম্ ॥ 
বিশ্বামিত্রঃ্থপাপোইয়ং লোকান্কান্ সমবাপ্ন্যতি 
যেনায়ং ধজনাং শ্রেষ্ঠ শ্বরাজ্যাদবরোপিতঃ ॥ 

কন্ত ব| শ্রদ্ধয়| পৃতং স্ুতং সোমং মহাধ্বরে। 
পীত্ব। বয়ং প্রষান্তমে। মুদ* মন্্পুরঃসরম্ ॥ 

পক্ষিণ উচ্ুঃ 

ইত তেমাং বচঃ শ্রত্বা কৌশিকোহডিক্যান্বিতঃ | 
শপ তন মন্তুষাত্বং সর্ধে যুয়মবাগ্্যথ ॥ 

প্রনাদিতশ্চ তেঃ প্রাহ পুনরেব মহামুনিঃ। 

মাহ্যত্বেইপি ভবতাং ভবিত্রী নৈব সন্ততিঃ ॥ 
৭ দারসংগ্রহশ্যৈৰ ভবিতা ন চ মত্সরঃ। 
কামক্রোধবিনির্ধক্তা ভবিষাথ স্থরাঃ পুনঃ ॥ 
ততো২বতেরুরংশৈঃ স্বৈর্দোস্তে কুরুবেশ্মনি । 
পৌগদীগউমন্থ তাং পঞ্চ বৈ পাগুননদনাঃ ॥ 
এতম্লাৎৎ কাবণাৎ পঞ্চ পাণ্ডবের। মহারথাঃ। 

ন দারনংএ্রহং প্রাপ্তাঃ শাপাছ তশ্ত মহামুনেঃ ॥ 

এতৎ তে সর্ধামাখ্যাতং পাওবেয়কথাশ্রয়ম্। 

প্রশ্নং চতুষ্টযং গীতং কিমন্যচ্েতুমিচ্ছসি ॥ 

ইত মার্বগ্ডেয়ে মহাপুরাণে ড্রৌপদেয়ে।ৎ- 
গত্তিনাম সপ্তমোই্ধ]ায়ঃ। 

অষটমোধ্ধ্যায়ঃ | 
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জৈমিনিরুবাচ। 

ভবস্তিরিদমাখাতং যথাপ্রশ্নমন্থক্রমাৎ। 
মহৎ কৌতুহলং মেহস্তি হরিশ্চন্ত্রকথাং প্রতি ॥ 
অহে। মহাতনা তেন প্রাপ্তং কৃচ্ছ মনতমম্। 
কচ্চিৎ সখমন্ুপ্রাপ্তং তাদৃগেব থিজোত্মাঃ ॥ 

পক্ষিণ উচুঃ। 
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুতবা স রাজ! প্রযযৌ শনৈঃ। 
শৈবামান্থগতে ছুঃখী ভার্ধায়! বালপুন্রয়। 1 
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সগন্ব! বন্থুধাপালে! দিব্যাং বারাণসীং পুরীম্।| রাজন জাতমপত্যং মে ইতুঃক্ত1 গ্ররুরোদ ছ। 
নৈষ। মন্ষ্ভোগ্যেতি শুলপাণেঃ পরিগ্রহঃ ॥ 
গাম পড্যাং ছুঃধার্ডঃ সহ পত্ত্যানুকুলয়] | 
পুরীপ্রবেশে দদৃশে বিশ্বামিজরমুপস্থিতম্ ৷ 
তং 1 সমন্নপ্রাপ্তং বিনয়াবনতোহভবৎ। 
প্রাহ চৈবাঞ্জলিং কৃত্ব! হরিশ্চন্ত্রে। মহ্থামুনিম্ ॥ 
ইমে প্রাণ।ঃ স্ৃতশ্চায়মিয়ং পত্ধী মুনে মুম। 
ষেন তে কৃত্যমন্তাশু ভদ্গৃহ!ণাধযমৃত্তমম্ ॥ 

মন্ধান্তৎ কার্ধযমন্মীভিস্তদনুজ্ঞাতুমর্ছসি ॥ 

বিশ্বামিত্র উবাচ। 
পূর্ণঃ স মাসো রাজর্ষে দীয়তাং মম দক্ষিণ] । 
রাজহয়নণিমিত্তং হি ম্মর্যাতে শ্ববচো যদি ॥ 

হুরিশ্চন্দ্র উবাচ। 

্রক্মর্নদৈ]ব স্বম্পূর্ণে। মাসোহইম্নানতপোধন। 
তিষ্ঠত্যেতদ্দিনাদ্ধং যৎ তৎ গ্রতীক্ষ্ণ মা চিরম্। 

বিশ্বামিত্র উবাঁচ। 
এবমস্ত মহারাজ আগমিধ্যাম্যহং পুনঃ। 

শাপং তব প্রদাস্তামি ণ চেদ্য প্রদান্তাসি॥ 

ইত্যুক্তা প্রযযৌ বিপ্রো রাজা চাঁচিস্তয়ৎ তদ|। 
কথমন্মৈ প্রপাস্ঠামি দক্ষিণা য। প্রতিশ্রতা ॥ 
কৃতঃ পুষ্ঠানি মিত্রাণি কুতোহ্র্থঃ সাম্প্রতং মম। 
গ্রতিগ্রহঃ প্রদুষ্টো মে নাং যায়ামধঃ কথম ॥ 

কিম প্রাণান্ বিমুধামি কাং দ্রিশং যামাকিঞঝনঃ। 

যদি নাশং গমিষ্যামি অগ্রদায় প্রতিশ্রতম্। 
এক্স্বন্ৃৎ কমিঃ পাপে। ভবিষ্যামাধমাধমঃ ॥ 
অথবা প্রেষ্যতাং যান্তে বরমেবাত্মবিক্রয়ঃ ॥ 

পঙ্ষিণ উচ্ুঃ। 

রজানং ব্যাকুলং দীনং চিন্তয়ানমধোমুখম্। 
গ্রত্যুবাঁচ তদ| পত়ী বাষ্পগদগদয়! গির। | 
ত্যক্স চিন্তা মহারাজ স্বমণ্তামমপালয়। 

শশাননদ্বর্জীনীয়ে। নরঃ সত বহিষ্কৃত ॥ 
নাতঃ গরতরং ধর্দুং বদত্তি পুরুষস্ত তু। 
যাদশং পুরুষব্যাঘ্ শ্বনতাপরিপালনম্ ॥ 
অশ্নিহোত্রমধীতং বা দান!দাাশ্চাখিলা; ক্রিয়াঃ। 
ভজন্তে তন্ত বৈফল্যং যস্ত বাক্যমকারণম্ ॥ 

মত্যমতান্তমুদিতং ধর্মশাস্ধ্েধু ধীমতাম্। 
তারণায়ানৃতং তদ্বৎ পাতনায়াকৃতাত্মনাম্ ॥ 

সপ্তাশ্বমেধানাহত্য রাজহয়ঞ্চ পার্থিবঃ| 

কতিনাম চাতঃ স্বর্গাদসত্ঞবনাৎ মন্কৎ ॥ 

বাশান্ুপ্তনেত্রাস্তামুবাচেদং মহীপতিঃ ॥ 
হরিশ্চন্দ্র উবাচ। 

বিমুঞ্চ ভদ্র সম্ভাপময়ং তিষ্ঠতি বাঁলকঃ। 
উচ্যতাং বক্ঃকামাসি যদ্ধা ত্বং গজগাঁমিনি ॥ 

পত্বঘাবাচ। 

রাজন্ জাতমপত্যং মে লতাং পুভ্রফলাঃ স্ত্িয়ঃ। 
স মাং প্রদায় বিত্বেন দেছি বিপ্রায় দক্ষিণ।ম্ ॥ 

পক্ষিণ উচ্ঃ। 
এতদ্বাক্যমুপক্রতা যযৌ মোহং মহীপতিঃ। 
প্রতিলভ্য চ সংজ্ঞাং স বিললাপাতিহুঃখিতঃ ॥ 

মহদ্া,১খমিদং ভদ্র যৎ ত্বমেবং ব্রবীষে মাম্। 
কিং তব ম্মিতসংলাপা মম পাপন্ত বিশ্বৃতাঃ ॥ 

হ| হ! কথং ত্বয়! শক্যং বন্ত,মেতচ্চুচিন্মিতে | 
হর্বাচযমেতন্বচনং কর্তৃং শরোমাহং কথম্॥ 
ইত্রাক্তা স নরশ্রেষ্ঠো ধিদ্বিগিত্যসকৃদ্ক্রবন্। 
নিপপাত মহীপৃষ্ঠে মৃচ্ছ“য়াভিপরিপ্লতঃ | 
শয়ানং ভূবি দৃষ্টাতং হরিশ্চন্ত্রং মহীপতিম্। 
উব(ঢেদং সকরণং রাঙ্গপত্ধী স্থছঃখিত! ॥ 

পদ্বুণাবাচ। 
হা মহারাজ কম্তেদমপ্ধা।নমুপস্থিতম্। 
যৎ ত্বং নিপতিতো। ভূমৌ রাঙ্কবান্তরগণোচিতঃ ॥ 

যেন কোটাগ্রগোবিতং বিগ্রাণামপবর্জিতম। 

ন এষ পৃথিবীনাঁথে! তূমৌ স্বপিতি মে পতিঃ॥ 
হ! কষ্ট' কিং তবানেন কৃতং দেব মহহীক্ষিত1। 

যদিস্ত্রোপেক্জতুল্যোইয়ং নীতঃ প্রশ্থাপর্নীং দশাম্ ॥ 
ইত্যুক্তা সাপ স্থশ্রোণী মৃচ্ছিতা নিপপাত হ। 
ততহঃখমহাভারেণাসহোন নিপীড়িত। ॥ 

তো তথা পতিতৌ ভূমাবনাঁথৌ পিতরো শিশুঃ 
দৃষ্টাতান্তং ফুধাবিষ্টঃ প্রাহ বাকাং সুহুঃখিতঃ ॥ 
তাত তত দদস্বানমন্থাম্ব ভোজনং দদ। 

ক্ষন্মে বলবতী জাতা জিহ্বাগ্রং গুষ্যতে তথা ॥ 

পক্ষিণ উচুঃ। 
এতন্সিনশ্করে প্রাণ্ডে। বিশ্বামিহো মহাতপাঃ। 
দৃ্ 1 তু তং হরিশ্চন্ত্রং পতিতং তৃবি মৃচ্ছিতিম্ ॥ 
ন বারিণ! সমভুক্ষয রাজানমিদমত্রবীৎ। 
উত্তিষ্ঠোতিষ্ঠ রাজেন্দ্র তাং দাস্বে্টদ্ষিণাম্। 
গণং ধারয়তে। হুঃণমহন্ভহনি বদ্ধতে ॥ 
আপ্যায্যমানঃ স তদ1 হিমশীতেন বারিণ]। 
অবাপা চেতনাং রাজ। বিশবামিত্রমবেক্ষ্য চ। 



১৪. মার্কগেয়পুরাণম্। 
রুরোদ রোহিতাঙ্থোংপি দৃষ্টাকষ্টান্ত মাতরম্। 

হন্তেন বস্মাকর্ষন কাকপক্ষধরঃ শিশুঃ॥ 
রাজপত্ধণাবাচ। 

মুধ্চারধ্য মু্চ ভাবন্মাং যাবৎপশ্ঠাম্যহং শিশুম্। 
ছুলভং দর্শনং তাঁত পুনরস্ত ভবিষ্যতি ॥ 
পশ্তৈছি বৎস মামেবং মাতরং দাঁস্ততাং গতাম্। 
মাং মা! স্রাঙ্ষী রাজপুত্র অন্পৃশ্তাহং তবাধুন! ॥ 
ততঃ স বালঃ সহসা দৃষ্টান্ত মাতরমূ। 
সমত্যধাবদঙ্থেতি রুদন্ সাআ্রাবিলেক্ষণঃ ॥ 
তমাগতং দিজঃ ক্রোধাদবালমভ]াহনৎ পদ] 

ব্দংস্তথাপি সোইস্থেতি নৈবামুঞ্চত মাতরম্ ॥ 
রাজপত্র/বাচ। 

প্রসাদং কুরু মে নাথ ক্রীণীঘেমঞ্চ বালকম্। 

ক্রীতাপি নাহং ভবতো| বিটননং কায মাধিক। ॥ 
ইথ্যং মমান্পভাগযায়াঃ প্রসাদস্থমুখো। ভব। 
মাং সংযোজয় বালেন বৎসেনেব পর়শ্থিনীম্ ॥ 

ব্রাহ্মণ উবাঁচ। 

গৃহাতাং বিত্বমেতৎ তে দ্ীয়তাং বালকো মম। 
প্বীপুংসোধর্্শাগ্রজৈঃ কৃতমেব হি বেতনম্। 
শতং সহত্রং লক্ষঞ্চ কোটিমূল্যং তথ| পটরঃ ॥ 

পক্ষিণ উচ্ঃ। 
তটথব তন্ত তদ্বিত্তং বদ্ধোত্তবূপটে ততঃ। 
প্রগৃহ বালকং মাত্রা সহৈকস্থমবন্ধয়ৎ ॥ 
নীয়মানৌ তু তৌ দৃষ্ট। ভার্য্যা পুত্র স পার্থিবঃ॥ 

কিং মাং পৃচ্ছথ কম্বং ভে] নৃশংসোইহমমানুষঃ ॥ | বিললাপ স্ুছুংঃথার্তে। নিশ্তপ্তোষ্ঃং পুনঃ পুনঃ ॥ 
রাক্ষসে! বাঁতিকঠিনস্ততঃ পাঁপতরোইপি বা। | যাং ন বাধুর্ন চাঁদ্দিত্যো। নেন্দুর্ন চ পৃথগৃুজনঃ। 

বিক্রেতুং দয়িতাং প্রাপ্থে। যে ন প্রাণা-স্তযজা মাহম্। দৃষ্টবস্তঃ পুরা পত্ধীং লেয়ং দাসীত্বমাগতা | 
যর্দি বঃ কম্তচিৎ কার্ধযং দান্তা প্রণেষ্টয়। মম। | সর্যাবংশগ্রস্থতোহয়ং সথকুমারকরানুলিঃ। 

পুনর্দোহং সমাপেদে স চ ক্রোধং যয সুনিঃ | 
স সমাশ্বাস্ত রাজানং বাকামাহ দ্িজোতমঃ | 
দীয়তাং দক্ষিণা সা মে যদি ধর্মমমবেক্ষসে ॥ 
সতোনার্কঃ প্রতপতি মত্যে তিষ্ঠতি মেদদিনী। 
সত্যঞ্চোক্রং পরে! ধর্শঃ স্বর্গঃ সত্যে গ্রতিটিতঃ ॥ 
অশ্বমেধসহত্রঞ্চ সতাঞ্চ তুলয়! ধৃতম্। 

অশ্বমেধসহত্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥ 

অথবা কিং মমৈতেন সায়! প্রোকেন কারণম্। 
অনার্ধ্যে গাপসক্কল্পে জুরে চানৃতবাদিণি । 

ত্বয়ি রাজি গ্রতবতি সত্ভাবঃ শ্ায়তাময়ম্ | 
অদ্য মে দক্ষিণাং রাঙ্গন্ ন দাহ্ততি ভবান্যদদি। 
অন্তাচলং প্রমাতেইর্কে শগ্গ)ামি তবাং ততো ফ্বম্ 
ইতুাক্ত। স যযো বিপ্রো সাজা চাসীত্তয়াতুরঃ। 
কান্দগভূতোইধমো নিঃস্বো নৃশংস্ধনিনাদ্দিতঃ। 
ভার্ষটান্ত তৃয়ঃ গ্রাছেদং ক্রিয়তাঁং বচনং মম। 
মা শাগানলনির্দগ্ৰঃ পঞ্চত্বমূপযান্তসি ॥ 
স তথা চোদ্যমানত্ত রাঙ্গ। পত্বযা পুনঃ পুনঃ । 

প্রান ভদ্রে করোমোষ বিক্রয়ং তব নিদ্বণঃ | 
বৃশংসৈরপি যৎ কর্ত,ংন শক্যং তৎ করোমাহ্ম্। 
যদি মে শক্যতে বাণী বক্ত-মীদৃক্ স্ুচূর্বচঃ | 
এবমুক্ত ততো ভারধ্যাং গত্বা নগরমাতুরঃ। 
বাশপিহিতকঠাক্ষস্ততে! বচনমত্রবীৎ্॥ 

রাজোবাচ। 

ভে! তে। নাগরিকাঃ সর্ব শৃণুধ্বং বচনং মম। 

স ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যাবৎ সন্ধারয়াম্যহম্॥ সম্প্রপ্ডে। বিক্রয়ং বালে। ধিষ্মামস্তর সুহ্দ্দতিম্ ॥ 
পক্ষিণ উচুঃ | হ! প্রিয়ে হা শিশে! বৎস মঘানাধ্ধ্যন্ত ছুর্ন ়ৈঃ | 

অথ বুদ্ধে। দবিজঃ কশ্চিদা গত্যাহ নরাধিগম্। [দৈবাধীনাং দশ।ং গ্রাপ্তো ন মৃতোইন্মি তথাপি ধিকৃ 

সমর্পর়ত্ব মে দাসীমহং ক্রেত। ধনপ্রদঃ ॥ | পক্ষিণ উচুঃ। 
অস্তি মে বিত্তমন্তোকং স্থকুমারী চমেশ্রিয়।। | এবং বিলপতো। রাজ্ঞঃ সবিপ্রোইস্তরধীয়ত। 

গৃহকর্্ম ন শর্কে।তি কর্ত,মন্মাৎ প্রযচ্ছ মে ॥ বৃক্ষগেহাদিতিস্তঙ্গৈস্তাবাঁদায় ত্বরাম্থিতঃ ॥ 

কর্মথাতাবঞ্জোরূপশীল[নাং তব যোষিতঃ। বিশ্বামিত্রস্ততঃ প্রাঁণ্ডে। নৃপং বিত্তমযাচত। 

অনুরূপমিদং বিত্বং গৃহাণায় মেইবলাম্॥ তশ্মৈ সমর্পয়ামাস হরিশ্চন্দ্রোইপি তদ্ধনম্। 

এবমুকন্ত বিপ্রেণ হরিশ্ন্্রন্ত ভূপতেঃ।. তদ্দিত্তং স্তোকম!লোক্য দারবিক্রয়সস্তবম্ ॥ 
ব্যদীর্য্যত মনে! ছুঃখা্জ চৈনং কিঞ্িদব্রবীৎ ॥ [শোক[ভিভূতং রাজানং কুপিতঃ কৌশিকোধব্রবী ৎ 

ততঃ স বিপ্রো বৃপতের্বহলাস্তে দৃ়ং ধনম্। | ক্ষতরবন্ধো মমেমাং ত্বং সদৃণীং যজ্ঞদক্ষিতীম্। 
বন্ধ! কেশেঘখ(দা নৃগপত্রীমকর্ষ মত | মন্তসে য্দি তত ক্ষিগ্রং গশ্ঠ ত্বং মেবলং পরম্॥ 



অষমোধ্ধ্যাঁয়ঃ। - 
তপসোহ্র হৃতগগ্ত ত্রাঙ্গগ্যস্তামলন্ত চ। 

অত্গ্রভাবস্ত চোগ্রন্ত শুছণ্যাধ্যয়নগ্ক চ ॥ 

হরিশ্চন্দ্র উবাচ। 

অন্তাং দাশ্ঠামি ভগবন্ কালঃ কশ্চিং প্রতীক্ষ্য তা'ম্ 
সাম্্রতং নান্তি বিক্রীত! পত্বী পুত্রশ্চ বালক ॥ 

বিশ্বামিত্র উবাঁচ। 

চতুর্ভ|গঃ স্থিতো ফোহয়ং দিবশন্ত নরাধিপ 1 
এষ এব গ্রতীক্ষ্যো মে বক্তব্যং নোত্তরং ত্বয় । 

পক্ষিণ উচুঃ। 
তমেবমুজ' | রাঁজেন্্র নিষ্ট,রং নিত্ব্ণং বচঃ। 
তদাদায় ধনং তৃর্ণং কৃপিতঃ কৌশিক! যযৌ ॥ 
বিশ্বামিত্রে গতে রাজা ভয়শোকাব্িমধ্যগঃ। 

১৫ 

হরিশ্চন্্র উবাচ।' 
ভগবন্ হুর্ম্যবংশোখযাত্মবানং বেল্পি কৌশিক । 
কথং চগ্ডালদাসত্বং গমিষ্যে বিত্বকামুকঃ ॥ 

বিশ্বামিত্্র উবাচ। 

যদি চণ্ডালবিভতং ত্বমাত্মবিক্রয়জং মম। 

ন প্রদাস্তপি কালেন শঙ্ষণামি ত্বামসংশয়ম ॥ 
পক্ষিণ উচুঃ। 

হরিশ্চঞ্জন্ততো রাজা চিস্তাবস্থিতজী বিতঃ। 
গরনীদেতি বদন্ পাদাবৃষের্জগ্রাহ বিহ্বলঃ | 

হরিশ্চন্ত্র উবাচ। 

সর্বাকারং বিনিশ্চিত্য প্রোবাচোচ্চৈরধোমুখঃ | দাসোইম্যার্তোইন্মি ভীতোহশ্টি স্বসতন্শ্চ বিশেষত্তঃ 
বিতক্রীতেন €যা হার্থী ময়। প্রেষোেণ মানবঃ। 
ম ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যাঁবৎ তপতি ভান্করঃ ॥ 
অথাজগাম ত্বরিতে] ধর্মশ্চণগ্ডালরূপধূকৃ। 
দর্ণন্ধো। বিকৃত] রূক্ষঃ শ্্জলে। দত্বরো ঘ্বণী ॥ 
কষে] লঙ্বোদরঃ পিলরক্ষাক্ষঃ পরুষাক্ষরঃ | 
টৃহীতপক্ষিপুঞ্জশ্চ শবম[ল্যেরলঙ্কৃতঃ ॥ 
কপালহস্তো দবীর্ঘান্তো! ভৈরবোইতিবদন্ মুহুঃ। 
শ্বগণাভিবৃতে! ঘোরে! যষ্টিহস্তে! নিরাকৃতিঃ ॥ 

চণ্ডাল উবাচ। 
মহমর্থী তয় শীপ্রং কথয়ন্থাত্ববেতনম্। 
'স্তাকেন বন! বাপি যেন বৈ লভ্যতে ভবান্। 

পক্ষিণ উচুঃ | 
তং তাঁদৃশমথালক্ষা ক্ররদৃষ্িং সুনিষ্ঠটরম্। 
বদস্তমতিছ্ঃশীলং কন্তবমিতাহ পার্ধিবঃ ॥ 

চও্াঁল উবাচি। 
)গালোই২হমিহাখাতঃ প্রবীরেতি পুরোতমে | 
বখ্যাতো বধ্যবধকো মুতকথ্বলহারকঃ ॥ 

হরিশ্চন্ত্র উবাঁচ। 
[াহং চণ্ডাপদাসস্বমিচ্ছেয়ং সুবিগহিতয। 
[রং শাপাগিন| দগ্ধে। ন চগ্জালবশং গতঃ | 

পক্ষিণ'উচুঃ। 

ইলতিবং বদতঃ প্রাঞ্চো কিশামিহস্তপোনিধিঃ | 
কাপামর্ষবিবৃত্তাক্ষঃ গ্রাহ চেদং নরাধিপম্ ॥ 
্ বিশ্বামিআ্র উবাচ। 
জালোহয়মনলং তে দাতুং বিতসুপস্থ্িতঃ। 

মন দীয়তে মহামশেষা যক্জদক্ষিণা ॥ 

কুর গ্রসাদং বিপ্রর্ষে কষ্টশ্চগ্ডালসন্বর; 1 
ভবেয়ং বিত্তশেষেণ সর্বকর্মকরো বশঃ। 
তবৈব মুনিশার্দুল প্রেষ্যশ্চিত্বানুবর্তিকঃ 

বিশ্বামিল্্ উবাচ। 

ষদ্দি প্রেষ্যে! মম ভবান্ চগ্ডালায় ততো ময়া। 
দাঁসভাবমনুপ্রার্ো দতে। বিত্তার্ব,দেন বৈ। 

পক্ষিণ উচুঃ। 

এবমুক্তে তদ! তেন শ্বপাকো হষ্টমানসঃ। 
বিশ্বামিত্রায় তদ্দ্রব্যং দ্ধ বন্ধ! নরেশ্বরম্ ॥ 
দও্রহারসন্তরাস্তমতীব ব্যাকুলেন্ত্রিয়ম। 
ইষ্টবন্ছুবিয়োগার্তমনয়ল্লিজপত্তনম্॥ 
হরিশ্চন্ত্রস্ততো৷ রাজা! বসংশ্চগালপতনে। 
প্রাতর্ধ্যাহুদষয়ে সায়কৈতদগায়ত | 
বাল! দীনমুখী দৃষ্ট। বালং দীনমুখং পুরঃ| 
মাং ম্মরত্যন্নখাবিষ্টা মোচয়িষ্যতি নৌ নৃপঃ। 
উপাত্বিত্ে। বিপ্রায় দত্বা বিস্তমতোহধিকম্ ॥ 
ন স। মাং মগশাবাক্ষী বেত্তি পাঁপতরং কুতষ্॥ 
রাঁজানাশঃ সুজত্তাগে! ভার্যাঁতনয়বিক্রয়ঃ | 
প্রাপ্তা চগ্ডালত] চেয়মহে। ছুঃখপরম্পরা ॥ 

এবং সনিবসন্ নিত্যং সম্মার দয়িতং নুতয়। 
ভার্য]াঞ'ঝমাবিষ্টাং জতপর্বব" আতুরঃ॥ 
কল্তচিত্বথ কালস্ মুতচেলাপহারকঃ। 

হরিশ্তন্ত্রোংভবদ্রাজ! শ্বশানে তদ্বশান্থগঃ ॥ 

চগু!লেনান্ুশিষ্টশ্চ মৃতচেলাপহারিণা। 

শবাগমনমনিচ্ছল্িহ তিষ্ঠ দিবানিশষ্ ॥ 
ইদ্রং রাজেহপি দেয়ঞ্চ যড়্ভাগস্ত শবং প্রতি 



১৬. মার্কগেয়পুরাণম্। 
েয়স্ত মম ভাগাঃ সা ভাগে তব বেতনম্ ॥; তদীয়মাল্যসংঙ্গেষকতমন্তকমণ্ডনঃ। 
ইতি প্রতিসমাদিষ্টে! জগাঁম শবমন্দিরম্। নরারো ন দিবা শেতে হ! হেতি প্রবদন্ মুন্ঃ॥ 
দিশত্ব দক্ষিণাং যত্র বারাণন্যাং স্থিতং তদা ॥ এবং ঘ্বাদশমাসাস্ত নীতাঃ শতসমোপমাঃ। 

শ্শানং ঘোরসংলাদং শিবাশতসমাকুলম্। স কদাচিন্নপত্রে্ট শ্রান্তো বন্ধুবিয়োগবান্॥ 
গুধগোমাযুসক্কীর্ণং শ্ববৃন্দপরিবারিতম্। নিদ্রাভিভূতো রক্ষাঙ্গে। নিশ্চেষ্টঃ সপ্ত এব চ। 
অস্থিসজ্ব[তসন্কীর্ণং মহাছ্র্গন্ধসগুলমূ । তন্লাপি শয়নীয়ে স দৃষ্টবানস্ভুতং মহ ॥ 
নানামৃতসুহ্স্নাদরৌদ্রকোলা হলাযুতম্ ॥ শ্বশনাভ্যাসযোগেন দৈবস্ত বলবত্য়। | 

হ! পুত্র মিত্র হা বন্ধো ভ্রাতবৎ্স প্রিয়াদ্য মে || অন্যদেহেন দৰ! তু গুরবে গুরুদক্ষিণাম ॥ 
হ|। পতে ভগিনী মাতর্হ! মাতুপ পিতামহ ॥ তদা দ্বাদশ বর্ষাণি হুংখদানাত্ত, নিক্কৃতিঃ। 

মাতামহ পিতঃ পৌত্র ক গতোইস্তেহি বান্ধব । | আসম্মানং স দদর্শাথ পুকৃসীগর্ভসম্তবম্ ॥ 
ইত্োবং বদতাং বত্র ধ্বনিং সংশ়্তে মহান্॥ | তত্রন্থশ্চাপ্যমৌ রাজা সো২চন্তয়দিদং তদা। 
জলন্নাংসবম।মেদচ্ছমচ্ছমি উসস্কুলম্ | ইতে। নিক্তান্তমাতো! হি দানধর্ম্মং করোম্যহ্ম্। 
জার্দদধ।; শবাঃ শামা বিকসদস্ত পংক্তযঃ। অনস্তরং সজাতত্ত্ তদা পুষ্কসবালকঃ। 
হসস্তীবাগিমধ্স্থাঃ কায়গ্তেয়ং দশ ত্বিতি | শ্বশানমৃতসংস্কারকরণেযু সদোদাতঃ ॥ 

অগ্নেশ্টটচটাশফে বয়সামস্ডিপংক্কিযু। প্রাথে তু দপূমে বর্ষে শশানেহথ যূতো। দ্বিজঃ। 
বান্ধবারনাশবশ্চ পুকসেষু গ্রহর্ষজঃ ॥ আনীতো বন্ধুতিদৃষ্টিস্তেন তত্রাধনে| গুণী ॥ 
গায়তাং ভূতবেতালপিশাচগণরক্ষসাম্। মূল্যার্থিন তু তেনাপি পরিভূতাস্ত ব্রাহ্মণাঃ। 
শ্রয়তে সুমহান্ ঘোরঃ কল্পান্ত ইব নিশ্বনঃ ॥ | উচুস্তে ব্রাহ্মণাস্তরর বিশ্বা মিত্রস্ত চেটিতম্ ॥ 
মহামহিষকারীষগোশকুদ্রাশিসহ্কুলম্। পাপিষ্ঠমশুভং কর্ম কুরু ত্বং পাঁপকারক। 
তছুখভপ্মকূটে "5 বৃতং সাস্থিভিরুননতৈঃ ॥ হরিশ্তন্ত্রঃ পুবা রাজ! বিশ্বামদিহেণ পুকদঃ | 

নানোপহ্থারশ্রগ্দীপকাকবিক্ষেপকাঁলিকম্ | কতঃ পুণ।বিন'শেন ব্রাঙ্গণন্ধপনাঁশনাত ॥ 
অনেকশব্ধবহুলং শ্বশানং নরকাযতে ॥ ঘর্দী ন ক্ষমতে তেযাং তৈ: সশঞ্চো রুষ! তদ1। 

সবস্িগর্ভৈরশিবৈঃ শিবারুতৈ- গচ্ছ ত্বং নরকং ঘোরমধুটনব নরাধম ॥ 
নিনাদিতং ভীষণরাবগহ্বরমূ । ইত্যুক্রমাত্রে বচনে স্বপ্রস্থঃ স নৃপস্তদ|। 
ভয়ং ভয়শ্যাপুযপনঞ্জননৈতূশিং অপশ্াদ্ঘমদূতান বৈ পাশহস্তান্ ভয়াবহ!ন্ ॥ 

শাশ[নমাক্রন্মবিরাবদারুণম্ ॥ তেঃ নংগৃহীতমাত্মানং নীয়মানং তদা বলাৎ। 

স রাজা তত্র সম্প্রাপ্তে! হঃখিতঃ শে!চানোদযত 1 পশ্ঠতি ম্মভূশং খিরে। হা মাতঃ পিতরদয মে। 
হা ভৃত্য মন্ত্রিণে| বি প্রাঃ ক তদ্রাজ।ং বিধে গতম; এবন্বানী স নরকে তৈলক্্োণ্যাং নিপাতিতঃ ॥ 
হা শৈবো পুজ হ! বাল মাংত্যক্ত। মন্দভাগাকম্ | ক্রকটচঃ পাউামানত্ত ক্ষুরধারভিরপ্যধঃ। 
বিশ্বামিত্রন্ত দোষেণ গতাঃ কুন্রীণি তে মম ॥ | অন্ধে তমনি ছুঃখা্ভঃ পৃঘশো এতভোজনঃ ॥ 
ইতোবং চিন্তয়ংস্তত্র চগডালোজং পুনঃ পুনঃ। | সপ্তবর্ষং মৃতাম্মানং পুকপতে দদর্শ হ। 
মলিনে| রক্ষসর্ধাঙ্গঃ কেশবান্ গন্ধবান্ ধ্বজী ॥ | দিনং দিনস্ত নরকে দহাতে পচ্যতেইন্যতঃ ॥ 
লকুটা কালকল্পশ্চ ধাঁবংশ্চাপি ততস্ততঃ। খিদ্যতে ক্ষোভাতেহন্তত্ মার্যাতে পাটাতেইন্ততঃ 
জস্মিন শব ইদং মূলাং প্রাপ্তং প্রাপ্মা।মি চাপুযুত। ক্ষার্ধাতে দীপাতেহগ্যত্র শ্বতবাতাহতো হন্ততঃ | 
ইদং মম ইদং রাজ্ঞে মুখাটাগালকে ত্বিদম । | একং দ্রিনং বর্ষশত প্রমাণং নরকেইভবৎ। 
ইতি ধাবন্ দিশে। রাজ! জীবন যোন্যন্তবং গতঃ তথা বর্ষশতং তত্র শ্রাবিতং নরকে ভটে; ॥ 
জীর্ণক্পটন্থগ্রস্থিকৃতকন্থা পরিগ্রহঃ। ততে। নিপাঁতিতো ভূমৌ বিষ্ঠাশী স্ব! বযজায়ত। 
চিতাভন্মরজোলিপ্রমুখবাছদরাজ্যি কঃ ॥ বাস্তাশ গাতদ্ধশ্চ মানমাতে মৃতোহপি সঃ ॥ 

নানামেপোবমামজ্জলিগ্রপান্তদ্ুলিঃ শ্বসন । অথাপশ্ঠৎ খরং দেহং হস্তিনং বানরং পশ্ম্। 
ন/মাশবোদনরূতাহারতপ্রিপঞ্ায়ণঃ ॥ ছগ? বিড়ালং কন্কধ্ গামবিং পক্ষিণং ক্ুমিম ॥ 



অইউমোঁহ্ধ্যায়ঃ | 

মতস্তং কুর্মং বরাহ্ঞ্ শ্বাবিধং কুকুটং শুকমূ। 
শারিকাং স্থাবরাংশ্চৈ সর্পমন্তাংস্চ দেহিনঃ ॥ 

দিবসে দিবসে জন্ম প্রাণিনঃ প্র।ণিনস্তদ1। 
অপশ্থদুঃখসস্তপ্ো বিনং বর্ষশতং তথ। ॥ 
এবং বর্ষশতং পূর্ণং গতং তন্ত কুষেনিষু। 
অপশ্রচ্চ কদাচিৎ স রাজা তৎস্বকুলোত্তবযু ॥ 
তত্র স্থিতন্ত তশ্তাপি রাজাং দাাতেন হাঁরিতম্। 
ভার্ধয। হাউ! চ পুজশ্চ স চৈকাকী বনং গতঃ | 
তত্রাপশ্তৎ স লিংহং বৈ ব্যাদিতান্তং ভয়াবছম্। 

বিভক্ষয়িষুমায়াতং শরভেণ সমন্বিতম্ ॥ 
পুনশ্চ ভক্ষিতঃ সোইপি ভার্ধযাং শোচিড়মুদাতঃ । 

হা শৈবো ক গভান্তদ্য মামিহাঁপাস্ত ছুঃখিতম্ ॥ 
অপশ্রৎ পুনরেবাপি ভার্ধ্যাং বাং সহপুভ্রকাম্। 

ত্রায়স্ব ত্বং হরিশ্ন্দ্র কিং দুতেন তব প্রভো! | 
পুর্নস্তে শেচ্যতাং প্রাপ্তে! ভার্ধ্যয়। শৈবায়। সহ। 
সনাপণ্ঠ পুনরপি ধাবমানঃ পুনঃ পুনঃ | 
অথ।পশ্তৎ পুনরপি দ্ব্ন্থঃ স নরাধিপঃ। 
নীয়তে মুক্তকেশী সা দীনা বিবসনা বলাৎ॥ 
হ।হাবাক্যং গ্রমুঞ্চস্তী হ্রায়শ্বেতা সকৃৎস্বন] | 
অথাপশ্ঠৎ পুনন্তত্র ধর্দবাপস্য শাসনাৎ ॥ 

আক্রন্দস্তাস্তরীক্ষস্থা আগচ্ছেহ নরাধিপ। 
বিশ্বামিত্রেণ বিজ্ঞপ্ডো মো রাজংস্তবার্থতঃ | 

ইত্যুক্ত1 সর্পপাশৈস্ত নীম্নতে বলবদ্ধিত্বঃ। 
শ্রদ্ধদেবেন কথিতং বিখামিরস্ত চেট্টিতম্ | 
তত্রপি তন্ত বিক্ৃতিনধন্মোথ। ব্যবনদ্ধীত। 

এতাঃ সর্ব দশান্তস্ত যাঃ পগ্সে সন্প্রদর্শিত!ঃ ॥ 

সর্বাস্তাস্তেন সদ্ুক্তা নাবদ্বধাণি দাঁণশ। 
অতীতে ত্বাদশে বর্ষে নীয়মানে! ভে বলাৎ ॥ 
যমং সোহপশ্রদ/কারাহুবাঁচ চ নরারধিগম্। 

বিশ্বামিত্রস্ত কোঠপাইয়ং ছুর্িবার্ষো! মহান্সনঃ | 

পুজশ্ক তে মৃড্যুমপি প্রদাস্ততি স কৌশিকঃ। 
গচ্ছ তং মাছষং লোক ছুঃখএশষণ তুক্ষষ বৈ। 
গতহ্য তত্র রাজেন্দ্র শ্রেয়ন্তব ভবিষ্যতি ॥ 
বাতীতে দ্বাদশে বর্ষে ছুঃখস্ান্তে নরাধিপঃ 
অন্তরীক্ষাচ্চ পতিতে! যমদৃতৈঃ প্রণোদিতঃ ॥ 
পতিতো। যমলোকাচ্চ বিবুদ্ধো! ভয়সন্্রমাৎ। 
অহো কৃতি ধ্যাত্বা ক্ষতে ক্ষারাবসেচনম্ ॥ 
স্বপে ছুঃখং মহদ্দ টং যস্তান্তো নোপলভাতে। 

প্র দৃষ্টিং ময়] যত্ত, কিং নু মে ঘাদশাঃ সঙ্কাঃ | 
গতেত্য পৃচ্ছত তত্রস্থ।ন্ পুকসাংস্ত স সন্ত্রনাং। 

|: 
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নেতৃ।চুঃ কেচিৎ তত্রস্থা! এবসেবাপয়েইক্রবন্ ॥ 
শুতবা ছুংখী তদা রাজ! দেবান্ শরণমীযিবান্। 
ব্যক্তি কুর্বস্ত মে দেবাঃ শৈবায়। বালকশ্ত চ॥ 

নমে। ধন্দার মহতে নমঃ কৃষ্ণাফ বেধসে। 

পরাবরার় শুস্ধায় পুরাণায়াব্যয়ায় চ॥ 
নমো বৃহস্পতে তভুভ্যং নমন্তে বাপবায় চ! 
এবমুক্ত1 স রাজ] তু যুক্তঃ পুরুদকন্মণি ॥ 
শবানাং মূশ্যকরণে পুনর্ন্স্বৃতির্যথ|। 
মলিনো জটিলঃ কৃষেগ! লকুটা বিহ্বলো! নুসঃ॥ 
নৈৰ গুজে। ন ভাধ্যা তু তন্ত বৈ স্থৃতিগোচিবে। 
নষ্টোৎ্সাঁহো রাজ্যনাশ।ৎ শাশ।নে নিবসংস্তদ| ॥ 
অথাজগ।ম স্বস্থতং মৃতমাদায় লাপিনী। 
ভার্ধযা তস্ত নরেক্্স্ত মপদষ্টং হি বালকম্॥ 
হা বম হা পুত্র শিশো ইত্যেবং ষদতী মুন্ঃ। 
কুশ| বিবর্ণ বিমনাঃ পাংগুধবস্তশিরোরুহা ॥ 

রাজপত্বণবাচ। 

হা রাঁজনদা বালং ত্বং পশ্ঠপীমং মহীতলে। 
রমম!ণং পুর! দৃষ্টং দষ্টং ছুষ্টাতিন। মৃতম্ ॥ 
তন্ত। বিলাপশব্দং তমাকর্ণা স নরাধিপঃ| 
জগাম তরিতোহত্রেতি ভর্তা মুতকত্বলঃ ॥ 
স তাং রোরুদতীং ভার্ধ্যাং নাঁভ)জানান্ত,পার্থিবঃ॥ 
চির গ্রবমসন্তপ্াং পুনর্জাতামিবাবলাম্.॥ 

মাপি তং চাঁককেশান্তং পুবা দৃষ্ট। জটালকম্ | 
শাঁভাজানানুপন্থত] শুঙ্কবৃঙ্গোগমং হুপম॥ 
সোপি ক্কষঃপাটে বালং দুষ্ট প্রীবিষপীড়িতম,। 
নবেদ্দ্রণক্ষণোঁপেতং চিষ্তানাপ নরেশ্বরঃ ॥ 

। অহে! কষ্টং নবেজ্্রন্ত কন্তাপ্যে কুলে শিশুঃ। 
জাতে শীত? কৃতান্তেন কামগ্যাশং ছরাঘসনা ॥ 

এবং দুষ্ট1 হি মে বাঁণং খাতুরুত্মগ্রশাগিনম | 
স্বতিমভাগতো বালে! রোহিতাঙ্বোহক্সলোচনঃ॥ 
গে'ইগ্যেতামেব মে বৎসো বয়োইবস্থামুগাগতঃ। 

ততো যদি নঘোরেণ কুতান্তেন|খুনেো বশন, ॥ 

রা অগত্যবাচ | 

হাঁ বংস কন) পাঁপস্য অপধ্]ণাপদিদ্ং মছৎ। 
ছুঃখমাপতিতং ঘোরং যস্যান্তে! নোপলভ্যতে॥ 

হ'নাথ বাসন 'ভবতা মামনাশ্াস্য হঃখিতাম.। 
কাপি সন্তিষঠতা শ্থানে বিশ্রন্ধং স্বীয়তে কথম.॥ 
রাঙ্গান।শঃ সুহত্যাগো ভার্ঘযাতনয়বিক্রয়ঃ। 

হরিশ্চন্ত্রস্য রাজর্ষেঃ কিং বিধে নকৃতং ত্বয়া ॥ 
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ইতি তপ্য। বচঃ শ্রুতবা রাজা স্বস্থানতশ্চত$। 

গ্রত্যভিজ্ঞায় দয়িতাং গুররঞ্চ নিধনং গতম. ॥ 
কষ্টং শৈবোয়মেষ! হি সবালোইয়মিতীরয়ন্। 

রুরোদ ছুঃখসস্তপ্তে। মুর্ীমভিজগাম চ॥ 
স। চ ভং গ্রত্যভিজ্ঞায় তামবস্থীমুগাগতম, | 

মুঙ্ছিতা! নিপপাতার্তী। নিশ্চে্ট৷ ধরণীতলে ॥ 

চেতঃ সম্প্রাপ্য রাঁজেন্তো। রান্্রপত্ী চ তৌ। সমম্। 
বিলেপতুঃ সুসন্তপ্তৌ শোকভারাবপীড়িতৌ ॥ 

রাজোবাচ। 
হ। বস সুকুমারং তে স্ব্ষিজনাসিকালকম্। 
গহ্যতে। মে মুখং দীনং হৃদয়ং কিং ন দীর্ঘযত ॥ 
তাঁত তাতেতি মধুরং ক্রবাণং স্বয়মাগতম 
উপগুহ্ব বদ্দিষো কং বম বৎমেতি সৌন্দাৎ॥ 
কন্য জাস্ুগ্রণীতেন পিঙ্গেন ক্ষিতিরেণুনা। 
মযোত্তধীয়মুৎসঙ্গং তথা্গং মলমেষ্যতি ॥ 

হঙ্গপ্রত/ঙগগসভূতো। মনোহদয়নন্দনঃ | 

ময়! কুপিত্র। হা বৎস বিক্রীতো। যেন বস্তৃব ॥ 
হত বাজ্যমশেষং মে সমাধনধনং মহৎ । 

দৈবাহিন1 নৃশংসেন দষ্টো মে তনয়ন্ততঃ ॥ 
অহং দৈবাহিদষ্টস্য পুজ্রসাননপক্ক কম. 
নিরীক্ষন্নপি ঘেরেণ বিষেণান্ধীকুতে!ধধুন। ॥ 
এবমুক্ত। তমাদায় বালকং বাম্পগদগদঃ। 
গরিঘ্ধ্য চ নিশ্চেষ্টে! মৃচ্ছ য়! নিপপাত হ॥ 

রাজপত্ুাবাচ। 
অয়ং সপুরুষব্যাঘঃ ্বরেণৈবোগলক্ষাতে। 
বিদ্বজ্জবনমনশ্চন্দ্রো৷ হরিশ্চন্দ্রো ন সংশয়: ॥ 
তথ।স্য নাসিক! তুঙ্গ। অগ্রতে!ইধোমুখং গতা। 

দস্তাণ্ড মুকুলপ্রথ]াঃ খ্য।তকীর্রেন্মহাত্বনঃ ॥ 
শশীনমাগতঃ কন্মাদটৈযষ স নরেশ্বরঃ। 
অপহায় পুভ্রশোকং সাপশ্তৎ পতিতং পতিম.॥ 

প্রকৃষ্টা বিশ্মিত। দীন। ভর্তৃপুত্রাধিপীড়িত| । 
বীঙ্গস্তী সা ততোহপশ্রতত্তূদণ্ডং জুগুপ্িতম্। 
স্বগাকার্থমতে। মৌহং জগামায়তলোচন]। 
প্রাপ্য চেতশ্চ শনকৈঃ মগদগদ মভাঁষত ॥ 
ধিক্ ত্বাং দৈবাঁতিকরুশং নিন্র্ষযাথং জুগুপ্নি তম্। 
যেনায়মমরপ্রথো নীতে| রাজ! শ্বপাকতাম.॥ 
রাজ্যনাশং সুৃত্ত্যাগং ভার্যযাতনয়বিক্রয়ম.। 
প্রীপর়িত্বাপি নো মুক্তশ্চগ্ালোহ্যং কতো নৃপঃ॥ 
হ1 রাজন্ জাতসন্তাপামিখং মাং ধরণীতলাৎ। 
উাপ্য নাদয পর্য-স্বমারোহেতি কিমুচাতে ॥ 

মার্কত্পুরাণম্। 

নাদ্য পশ্যামি তে ছত্রং ত্বঙ্গারমথব। গুনঃ। 
চাঁমরং বাজনঞ্চাপি কোহ্য়ং বিধিবিপর্যায়ঃ 1 

যস্যাগ্রে ব্রজতঃ পূর্বং রাজানে! ভৃত্য তাংগতাঃ। 
শোল্বরীয়ৈবকুর্ববস্ত নীরজস্কং মহীতলম,॥ 
পোহ্য়ং কপাঁলসংলগ্রঘটাঘটনিরস্তরে । 
নৃতনির্্াল্যস্ত্রান্তগৃচিকেশে সুদারুণে ॥ 
বসানিস্তন্মসংশুক্ষমহীপুটকমণ্ডিতে । 
তম্ম।ন্গা বার্দপগ্ধাস্থি মজ্জসক্বউ্রভীষণে ॥ 
গৃর্তগোগাযুনানার্নষ্টকুত্রবিহঙ্গমে | 
চিতাধুমাততিরুচ1 নীলীকু তদিগস্তরে ॥ 
চরত্যমেধ্যে রাজেন্্রঃ শ্মশানে ছঃখগীড়িতঃ ॥ 
এবমুক্। সমাশ্লিষ্য কণ্ঠং রাজ্ো নৃপ।ত্বজা। 
ক্টশে।কশতাধ[রা বিললাপার্য়া গিরা ॥ 

রাজপত্বা,বাঁচ। 
রাজন্ হ্বপ্পোথ তথ্যং বা যদেতন্ন্ততে ভবান্। 

তৎ কথ্যতাং মহাভাগ মনে। বৈ মুহাতে মম ॥ 

যদ্যেতদেবং ধর্মৃজ্ঞ নাস্তি ধর্শে সহায়তা । 
তখৈব বিপ্রদেবাধিপূজনে গালনে ভুবঃ ॥ 
নান্তি ধন্মঃ কুতঃ সতামার্জবং চানৃশংসতা | 
যত্র ত্বং ধর্মপরমঃ শ্বর(জ্যাদবরোপিতঃ ॥ 
ইতি তস]। বচঃ আত্বা। নিশ্বসো!ফং স গদগদ্দম.। 
কথয়ামাস তথ্বঙ্গ) যথা প্রাপ্ত শ্বপাকতা ॥ 

রুদ্িত্বা সাপি স্থচিরং নিশ্বস্যোফ্থ্ঃ হুঃখিতা। 
স্বপুল্রমর্ণং ভীরুর্ষথাবৃত্তং স্যবেদয়েৎ ॥ 

রাজোবাচ। 

প্রিয়ে ন রোচয়ে দীর্ঘং কালং ক্লেশমুপাসিতুম। 
নায়।য়ত্ুশ্চ তন্বঙ্গি পণ্ত মে মন্দভাগ্যতাম,॥ 

চগডালেনানন্ৃজ্ঞাতঃ প্রবেক্ষ্যে জলনং যদি। 
চণ্ডালদাঁসতাঁং যাস্তে পুনরপান্তজন্মনি ॥ 

নরকে চ পতিষ|ঁমি কীটকঃ কমিভোজনঃ | 
বৈতরণ'াং মহাপুষবসাস্থক্ম্নীঘুপিচ্ছিলে ॥ 
অসিপন্রবনে গ্রাপা চ্ছেদং প্রাপ্সামি দারণম.। 
তাপং প্রাপ্মযামি ব! প্রাপ্য মহারৌরবরৌরবৌ ॥ 
মগ্রসা ছুঃখজলধো পারঃ প্রথণবিয়োজনম.। 
একোহপি বালকে1 যোহয়মাসীদ্বংশকরঃ সুতঃ ॥ 
মম.দৈবাুবেগেন মগ্রঃ সোহপি বলীয়ন!। 
কথং প্রাণান্ বিষুঞ্চামি পরায়ত্তোহন্সি হুর্গতঃ ॥ 
অথব] নান্রিনা ক্রিষ্টো!। নরঃ পাপমবেঙ্গতে । 

তির্কাকে, বাব্তি তদ্দ.:খং নালিপত্রবনে তথা । 
বৈতরণযাং কুতন্তাদৃগ্ যাদৃশং পুত্রবিপ্নবে ॥ 



অষমোধ্ধ্যায়ঃ | 

সোহহং স্থতশরীরেণ দীপ্যমানে হুভাশনে। 
নিপতিষ্যাঁমি তন্বঙগি ক্ষস্তবাং কৃকৃতং মম ॥ 

' অনুজ্ঞাতা চ গচ্ছ ত্বং বিপ্রবেশ্ম শুচিস্মিতে। 
মম বাক্যঞ্চ তম্বঙ্গি নিবোধাদুতমানস! ॥ 
যদি দত্তং যদ্দি হছুতং গুরবে! যদি তোষিতাঃ। 
পরত্র সঙ্গমে! ভূয়াৎ পুজ্রেণ সহ চত্বয়া॥ 

ইহ লোকে কুতস্ত্বেতদ্তবিষ্যতি মমেঙগিতম.। 
ত্বয়৷ সহ মম শ্রেয়ে। গমনং পুক্রমার্গণে ॥ 
যন্ময়। হসত] কিঞ্দ্রহস্তে বা শুচিশ্মিতে। 

অশ্লীলমুক্তং তত সর্বং ক্ষত্তব্যং মম যাচতঃ ॥ 

রাজপত্রীতি গর্বকেণ নাবজ্ঞেয়ঃ স তে দ্বিজঃ। 

সর্বযত্বেন তে তোষাং শ্বামিদৈবতবচ্ছুভে । 
রাঁজপত্বণবাঁচ। 

অহমপাত্র রাজর্ষে দীপ্যমানে হুতাশনে। 
ভুঃখভারাসহাদোব সহযাঁস্যামি বৈ তয় ॥ 

পক্ষিণ উচ্ঃ। 
ততঃ কৃত্বা চিতাং রাজ! আরোপা তনয়ং ত্বকম্। 
ভার্ধ্যয়! সহিতশ্চাঁসৌ বন্ধালিপুটশুদা ॥ 
চিন্তয়ন্ পরমাত্ানমীশং নারায়ণং হরি ম.। 
হংকে।টরগুহসীনং বানদেবং সুরেশ্বরম.| 

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম কৃষ্ণং গীতান্বরং গুভম্॥ 
তন্য চিস্তয়মানলা সর্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। 

ধর্মং প্রসুথতঃ কৃত্াা সমাজগ্ম,স্বরাস্থিতাঃ ॥ 
আগত্য সর্কে প্রোচুন্তে ভো ভো রাজন্ শৃণু গ্রভো 
জয়ং পিতামহঃ সাক্ষা্বর্মস্চ ভগবান্ স্বয়ম্॥ 

সাধ্যাশ্চ বিশ্বে মরুতে। লোকপালাঃ সবাছনা2। 
নাগাঃ সিদ্ধাঃ সগন্ধর্ব। রুদ্রাশ্ৈব তথাশ্থিনৌ ॥ 
এতে চান্তে চ বহবে। বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ। 
বিশ্বত্রয়েপ যো মিত্রং কর্তং ন শকিতঃ পুবা 
বিশ্বামিত্রস্ত তে মৈত্রী মিষ্টঞ্চাহর্ত,মিচ্ষতি | 
আরুরোহ ততঃপ্রাপ্ডে ধর্মং শক্রোইথ গাধিজঃ ॥ 

ধর্ম উবাচ। 
মা রাজন সাহসং কার্ধীদ্ধর্মোহহং তবামুপাঁগতঃ | 
তিতিক্ষানমসত্যাদৈ]ঃ শ্বগুটণঃ পরিতোিতঃ ॥ 

ইন্দ্র উবাচ। 

হরিশ্চ্জ মহাভাগ প্রাপ্তঃশক্রোহস্মি তে২স্তিকম্। 
বা সভার্ধাপুজেণ জিতা লোকাঃ সনাতনাঃ ॥ 

আরোহ দ্রিদিবং রাজন, ভার্ধ)া পুত্রসমন্থিতঃ | 
সুহুশ্র।পং নটররটতৈর্জিতামা ম্বীয়কর্্মভিঃ ॥ 
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ততোইমৃতময়ং বর্ধমপমৃত্যুবিনাশনম.। 
ইন্্রঃ প্রাস্থজদাকাশাচ্চিতাগ্থানগতঃ গ্রতৃঃ ॥ 
পুপ্পবর্ষঞ্ণ সুমহদ্দেবছুন্দুভিনিহ্বনম.। 
ততস্ততে| বর্তমানে সমাজে দেবসন্কুলে ॥ 
সমুত্তস্থৌ ততঃ পুজো রাজন্তস্য মহাত্মনঃ। 
কৃকুমারতমুঃ সুন্থঃ গ্রানয়েজ্িয়মানসঃ ॥ 
ততো রাজ! হরিশ্ন্ত্রঃ পরিঘজ্জয মুতং ক্ষণাঁৎ। 
সভার্ধযঃ ন শ্রিয়। যুক্তে। দিবামালযান্বরান্বিতঃ ॥ 
হুন্থঃ সম্পূর্ণহদয়ে! মদ! পরময়। ঘুতঃ। 
বতৃব ততক্ষণাদিজ| ভুয়শ্চৈনমভাবতা | 
সভার্ধান্বং সপুত্রশ্চ প্রাপ্মাসে সগতিং পরাঁম,। 

সমারোহ মহাভাগ নিজানাঁং কর্দণাঁং ফলৈঃ ॥ 
হরিশ্চন্দ্র উবাঁচ। 

দ্বেবরাজানস্থৃজ্ঞাতঃ শ্বামিন। শ্বপচেন বৈ। 

অগত্বা নিষ্কৃতি তস্য নারোক্ষ্ে২হং স্থরালয়ম্।॥ 

ধর্ম উবাঁচ। 
তবৈনং ভাবিনং ক্লেশমবগম্যাত্মমারয়। | 

আত্ম! শ্বপাকতাঁং নীতো! দর্শিতং তচ্চ চাগলম 
ইন উবাচ। 

প্রার্থাতে যৎ পরং স্থানং সমট্তর্মথটৈতূর্ববি। 
তদারোহ হরিশ্ন্ত্র স্বানং পুণ্যরূতাং নৃণাম, ॥ 

হরিশ্চন্ত্র উবাচ। 

দেবরাল নমস্তভ্যং বাকাঞ্েতন্মিবোধ মে। 
গ্রসাদহৃমুখং যন্বাং ব্রবীমি প্রশ্রয়াশ্বিতঃ ॥ 
মচ্ছোকমগ্রমনমঃ কোশলানগরে জনাঃ। 

তিষটস্তি তানপোহাদ্য কথং যান]াঁমাহং দিবম.॥ 
ব্রহ্ম হত্য1 গুরোর্ধাতে। গোবধঃ ্রীবধস্তথা | 
তুল/মেভির্হাপাপং ভক্তটাগে২পুাদাহতম.॥ 
ভজন্তং ভক্তমত্যাজ্যমহুঞ্টং তাজতঃ সুখম। 
লেহ নামুত্র পশ্ঠামি তন্মাচ্ছক্র দিবং বর ॥ 
যদি তে সহিতাঃ ন্বর্গং ময়! যাত্তি সুরেশ্বর | 
ততোহহমপি যানামি নরক বাপি তৈঃ সহ ॥ 

ইন্দ্র উবাঁচ। 
বছনি পুণ্যপাপান তেষাং ভিন্নানি বৈ পৃথকৃ। 
কথং সঙ্বাতভোগাং তং তৃয়ঃ স্বর্থমবাপ্নাসি ॥ 

হরিশ্চন্দ্র উবাচ। 
শত্রু ভূঙ্জে নৃপো! রাজ্যং গ্রভাবেন কুটুখ্িনাম। 
যজতে চ মহামজৈঃ কর্ম পৌর্ডং করোতি চ॥ 
তচ্চ তেধাং প্রভাবেন ময় সর্বমনিতম.। 
উপকর্তুন ন সন্ত্যক্ষ্যে তানহং স্বর্গ লগ্ন] | 

৮৮৬ 



সু মার্কগেয়পুরাণিমূ। 

তক্মাদ্যন্মন দেবেশ কিঞিদন্তি স্থুচেষ্টিতম। 
দত্তমিষ্টমথে! জপ্তং সামান্যং তৈস্তদস্ত নঃ ॥ 
বহুকালোপভোগ্যং হি কলং যন্মম বর্্মণ2। 

তদস্ব পিনমপ্যেকং তৈঃ সমং ত্বৎ্প্রনাদতঃ | 
পঙ্ষিণ উচুঃ । 

এবং ভবিষ্যতীভ্যুক্ত। শক্রপ্িভূবনেশ্বর: | 
প্রসর্নচেতা ধর্দশ্চ বিশ্বামিত্রশ্চ গাধিজঃ ॥ 
বিঘানকোটিসন্বদ্ধং দ্বর্গলোকান্মহীতলম.। 
গতাযোধ্যাঞ্জনং প্রাহ দিব্মারহাতামিতি ॥ 
তদিজ্তস্ত বঢঃ শ্রত্ব! গ্রীত্য। তন্ত চ ভূপতেঃ | 
আনীয় রোহিঙাখঞ্চ বিশ্বামিতো মহাতপাঃ | 
অযোধা।খ্যে পুরে রম্যে মোইভাসিঞনু গাত্মজম্। 
দেবৈশ্চ মুনিদ্ভিঃ সিদ্ধৈরভিষিচা নরাধিগম্ ॥ 
বাজ্ঞা মহ তদ। সর্বে হৃপুষ্টন্ুঙঙ্জনাঃ। 
সপুলতৃতাদ।রান্তে দিবমারুরুহ্জনাঃ ॥ 
পদে পদে বিমানাত তে বিমানমগমন নরাঃ | 

সম্ভুতহর্যেহণৌ হরিশ্্র চ পার্থিব ॥ 
মপ্প্রাপ্য ভূমিমতুলাং বিমানঃ স মহীপাতিঃ। 

আমবঞচক্ে পুরাকারে বপ্রপ্রাকারনংবৃতে ॥ 

ততস্তস্তপ্িমালে।ক্য প্লেকং তরোঁশনা জগো । 
দৈত্যাচার্ষেয। মহাভাগঃ সব্বশান্রার্থতত্ববিৎ ॥ 

শুক্র উব।চ। 
ইভান রাঁজ। ন ভূতে! ন ভবিযাতি। 
£ শৃণে।তি সছুঃখার্ডঃ স স্ৃখং মহদাপ্,য়াৎ ॥ 

রর পরাগ য়াৎ স্বর্গং পুত্রারথী পুলরমাপিয়াছি। 
ভারধযাাগ্রাণুয। যাস্ারধ্যাং রাজ্যাথী রাজামাপ্র,য়াং 
অহে। তিতিক্ষামাহাস্মামহে। দাঁনফলং মহৎ । 

যদণতে হরিশ্চন্ত্ঃ পুরীঞ্ধেন্ত্বমীপ্তবান্ ॥ 
গক্ষিণ উচুঃ। 

এতৎ তে সর্বামাধাাতং হরিশন্দ্রবিচেষ্টিতম্। 
অতঃ পরং কথাশেষং শ্রুয়তাং মুনিসত্তঘ ॥ 

বিপাকো রাজস্য়ন্ত পৃথিবীক্ষয়কারণম্। 
তদ্বিপাকনিমিত্তপ্চ যুদ্ধমাড়িবকং মহৎ ॥ 

ইতি মার্ধথেয়ে মহাপুবাঁণে হবিশ্চজ্রে- 
পাখ্যানং নামাইমোহ্ধ্যায়ঃ | 

নবমোধধ্যায়ঃ। 
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পক্ষিণ উচ্ঃ। 

রাঞ্জাচ্যুতে হরিশ্টন্রে গতে চ জিদশালয়ম্। 
নিশ্চক্র।ম মহাতেজ! জলবাসাতৎ পুরোছিতঃ ॥ 

বশিষ্ঠো দ্বাদশান্বাস্তে গঙ্গাপযুণধিতো। মুনিঃ | 
গুশ্রাব চ সমস্তন্ত বিশ্বামিত্রবি চে্টিতম্ ॥ 
হরিশ্ত্্রন্ত নাশগ্চ রাজশ্চোদারকর্মণঃ | 
চগালসম্প্রয়োগঞ্চ ভার্ধ্যাতনরবিক্রয়ম্ | 
॥ শ্রত্ব। সুমহাভাগঃ গ্রীতিমানবনীপতো। 
টকাব কোপং তেজন্ৰী বিশ্বামিব্রমুষিং প্রতি ॥ 

বশিষ্ঠ উব!চ। 

মম পুলশতং তেন বিশ্বামিপ্েশ ঘাতিতম্। 
তত্রাপি নাভবং ক্রোধস্তা দূশে! যাদৃশোহদ্য মে॥ 

শরত্বা নধাধিণমিমং শ্বরাজ্যাদবরোপিপম্। 
মহাত্সানং মহাডাগং দেবত্রাঙ্গণপুজকম্ ॥ 
যন্ম/ৎ গসতাশাক্ শান্তঃ শত্রাবপি বিমতৎসরঃ। 

অনাগান্চৈর ধন্মাঘা অগ্রমন্তো মদাশয়ঃ | 
সপনীতৃত্যপুজন্ত গ্রাপিতো ইন্ত্যাং দশাং রা | 
সবাজাঁচ্চা বতোহনেন বহুশশ্য খিলীকৃতঃ 

তম্মাদ্ছরায্মা ব্রক্ষতিট, প্রাজ্ঞন।মবরোপিতঃ 
মচ্ছাপোপহতো| মুউঃ ম বকত্বনবাগ্্য তি ॥ 

পঙ্গিণ উচুঃ। 

শ্রুহ! শাপং নহ!তেজ। বিশ্বামিত্রেইপি কৌশিকঃ 
ত্বনপ্যাড়িওবন্বেতি প্রতিশাপমমচ্ছত ॥ 
অন্টোহন্যশাপাঁত্তো প্রাণ তির্ধা্ং পরমছাতী। 
বশিঠঃ স মহাতেজ। বিশ্বামিত্রশ্চ কৌশিকঃ ॥ 
অন্রজাতিমমাযৌগং গভাঁবপ্যমিতৌজসৌ । 
যুযুধাতেইতিসংরন্ধৌ মহাবলপরাক্রমৌ 
যোজনানাং সহজে দ্বে গ্রমাণেনাড়িরুচ্ছি তঃ। 
ষঞ্নবৃতাধিকং ব্রহ্মন্ সহশ্রত্রিতয়ং বকঃ ॥ 
তো তু পক্ষগ্রাহারাভ্যামন্তোইস্তস্তোকবিক্রমৌ 
প্রহরস্তোৌ ভয়ং তীব্রং প্রজানাং চক্রতুস্তদ! ॥ 
বিধুয় পক্ষাণি বকো! রকোছতাক্ষিরাহনৎ। 
জাড়িং সোংপুযু্নভগ্রীবো বকং পত্যামভাড়য়ৎ ॥ 
তয়োঃ পক্ষানিলাপান্তাঃ প্রপেতুর্গিরয়ে। ভুৰি। 
গিরিপ্রপাঁতাভিহত! চকণ্গে চ বন্থুন্ধর] ॥ 

স্ব! কম্পমান। জলধীনুতাদুংশ্কার চ। 
ননাম চৈকপার্থেন পাতালগমনোন্বুখী ॥ 



দশমোহ্ধ্যায়ঃ। 

কেচিদিগরিনিপাঁতেন কেচিদস্তোধিবারিণা। 
কেচিন্মহীসঞ্চলনাত প্রযধুঃ প্রাণিনঃ ক্ষয়ম্ ॥ 
ইতি সর্ধং পরি্রস্তং হাঁহাতৃতমচেতনম্। 
'গদাসীত সুসন্ত্রাস্তং পর্য্যন্তক্ষিতিমণ্ডলম্।॥ 

হা বৎ্নহা কান্ত শিশে! প্রয়্াহোযোহশ্সি সংস্থিত: 

হ! প্রিয়ে কান্ত শৈলোধয়ং পতত্যান্থ পলায়তাম্ 
ইত্যাকুলীকুতে লোকে সন্ত্াসবিমুখে তদ!। 
কুটরঃ পরিবৃতঃ সট্বরাজগাম পিতামহঃ | 
প্রত্যুবাচ চ বিশ্বেশস্তাবুভাবতিকোপিতৌ । 
যুদ্ধং বাং বিরমত্তেতলে।কাঃ স্বাস্থ্যং ব্রজস্ত চ॥ 

শৃণস্তাবপি তৌ বাকাং ব্রহ্মণোইব্াক্তজন্মনঃ। 
কোগামর্ষসমাবিষ্টৌ যুযুধাতে ন তন্থতুঃ | 
ততঃ পিতামহে। দেবস্তং দৃষ্ট1 লোকসজ্সয়ম্। 
তয়োশ্চ ছিতমন্বিচ্ছন্ তির্যযগ্ভাঁবমপান্থ্দৎ | 
ততস্তো পূর্ব্বদেহস্থৌ প্রাহ দেব: প্রজাপতি: 
ব্যুদস্তে তামসে ভাবে বশিষ্ঠকৌশিকর্ষভৌ | 
জহি বস বশিষ্ট তবং ত্বঞ্ক কৌশিক সত্তম। 
তামসং ভাবমাশ্রিত্য ঈরৃগ্যুদ্ধং চিকীধিতয ॥ 
রাঁজস্য়বিপাকে।২য়ং হরিশ্তন্রস্ত ভূপতেঃ। 
যুবয়ে(ধিগ্রহশ্চায়ং পৃথিবীক্ষয়কারকঃ | 
ন চাপি কৌশিকস্রে্ঠস্তস্ত রাজ্ঞোইপরাধ্যতে। 
বর্গ প্রা্থিকরে! ব্রহ্মনুপকা'রপদে স্থিতঃ ॥ 
তপেবিষ্নস্ত কর্তারৌ কামক্রোধবশং গতো। 
পরিত্যজত তদ্রুং বে ব্রহ্ম ছি গ্রচুবং বলম্॥ 

এবমুক ততস্তেন লজ্জিত তাবুভাঁবগি। 
ক্ষময়ামাসতুঃ প্রীতা! পরিঘজ্য পরস্পরম্। 
ততঃ স্ুৈর্বন্দযমানে! ব্রহ্মা লোকং নিজং যযৌ ॥ 

বশিষ্টোইপ্যাত্মনঃ স্থানং কৌশিকোহপি শ্বমাশনম্ 
এতর্ন|ড়িবকং যুদ্ধং হরিশ্চন্দ্রকথাঁং তথা। 
কথয়িষ্যন্তি যে মর্ব্যাঃ সম্যক্ শ্রোষ্যন্তি চৈ যে॥ 

তেষাং পাপাপনো দন্ত শ্রুতং হোব করিষ্যতি। 
ন চৈব বিস্বকার্ধ্যাণি ভবিষ্যত্তি কদাচন | 

ইতি মার্কণেয়ে মহাপুর।ণে আড়িবক- 
যুদ্ধং নাম মবমোধ্ধ্যায়ঃ | 

দশমোহ্ধ্যায়ঃ | 
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জৈমিনিকবাঁচ। 
সংশরং দ্বিজশার্দুলাঃ গর্ত মম পৃচ্ছতঃ। 

১ 

কথং সঞ্জায়তে জন্তঃ কথং বা স বিবর্ধতে | 
কথং বোদরমধ্যস্থত্তিষ্ঠতাঙনিপীড়িতঃ ॥ 
নিক্রান্তমুদরাৎ প্রাপ্য কথং বা বৃদ্ধিমৃচ্ছতি। 
উৎক্রাস্তিকালে চ কথং চিত্ত/বেন বিযূজ্যতে ॥ 
কুৎন্নে! মৃতস্তথাশ্রাতি উভে ম্রুতছুদ্ধতে। 

কথখং তে চ তথা তস্য ফলং সম্পাদয়স্তাত ॥ 

কথং ন জীর্যযতে তত্র পিণীকৃত ইবাশয়ে। 
স্্রীকোষ্ঠে ঘত্র জীর্য্যস্তে তুক্তানি সুগুরণ)পি ॥ 
ভক্ষ্যাণি যত্র নে! জন্তজীর্য্যতে কথমললকঃ ॥ 
এতন্মে ব্রত সকলং সন্দেহোক্রিবিবর্জিতয়ু | 
তদেতৎ পরমং গুহাং ত্র মুহাস্তি জন্তবঃ ॥ 

পঙ্গিণ উচুঃ। 
গ্রশ্রভারোহযমন্তুলত্বয়াম্মাসথ নিবেশিতঃ। 

হুর্ভাবা: সর্ধভূতানাং ভাবাভাবসমাশ্রিতঃ ॥ 
তং শৃণুষ মহাঁভাগ যথা! প্রাহ পিতুঃ পুরা । 
পুজং পরমধন্্মায্। স্মমতিনাম নামত: | 

ত্রাঙ্গণো ভাগবঃ কশ্চিৎ শ্তমাহ মহামতি | 
কৃতোপনয়নং শান্তং স্ুমতিং জড়ূপিণম্॥ 

বেদানধীঘ স্থমতে যথান্ুত্রমমাপিতঃ| 
পিতোবাচ। 

গুরুশুআষণে ব্াগ্রো তৈক্ষানকতভোজন: ॥ 
ততো গাহস্থামাস্থায় চেষ্ট। যক্তানম্থতমান্। 
ইঞ্টমুৎপাদয়াপত্যমীশ্রয়েথা বনং ততঃ ॥ 

বনস্থশ্চ ততো বৎস পরিব্রাড় নিষ্পরিগ্রহ্ঃ। 
এবম।প্লানি তদ্ত্রঙ্গ যত্র গত্বা ন শোচসি ॥ 

পক্ষিণু উচুঃ | 
ইত্যেবমুক্কে! বহুশো! জড়ত্বান্নাহ কিঞ্চন। 
পিতাপি তং স্থবশঃ প্রাহ গ্রীতা! পুনঃ পুনঃ ॥ 
ইতি পিন্র। স্থতক্নেহাৎ প্রলোভি মধুরাক্ষরম্। 
স চোঁনামানে | বহুশঃ প্রহৃস্তেদমথাব্রবীৎ | 
তাতৈতদ্বহুশোইভ্যন্তং যৎ তয়াদে]াপদিশ্তুতে | 
তটৈবান্তানি শান্ত্রাণি শিরানি বিবিধানি চ। 
জন্মনামযুতং সাগ্রং মম স্বতিপথং গতম্। 

নির্বেদাঃ গরিতোধযাচ ক্ষযবৃদ্যদয়ে রতাঃ॥ 
শত্রমিত্রকলত্রাণাং বিয়োগা: সঙ্গমান্তখা। 
মাতরে! বিবিধা দৃষ্টাঃ পিতরে| বিবিধান্তধা! | 
অনুভূতানি সৌখ্যানি ছুঃখানি চ সহম্শঃ। 
বান্ধব বহবঃ প্রাপ্তাঃ পিতরশ্চ পৃণগিধাঃ ॥ 
বিগ্ুররপিচ্ছিলে শ্রীণাং তথ! কোষ্ঠে ময়োবিতম্ 

আবির্ভাবত্িরোভ[বো ভৃতানাং যত্র সংস্থিতৌ | পীড়াশ্চ স্ৃতৃশং প্রান্তা রোগাণাঞ্চ মহত্রশঃ ॥ 
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গর্ভদুংখান্তনেকানি বালত্বে যৌবনে তখ|। 
বৃদ্ধতার়াং তথাধ্চানি তানি সর্বাণি সংশ্ময়ে | 

ত্রাঙ্মণক্ষভিয়বিশং শূদ্রাণাঞ্চাপি যোনিষু। 
পুনশ্চ পশ্তকীটানাং মৃগাণামথ পক্ষিণ।ম্॥ 
তখৈব রা্গভৃত্যানাং রাজ্ঞঞ্চাহবশালিনাম্। 
সমুত্ণম্লোহম্মি গেহেষু তখৈব তব বেশানি ॥ 
ভৃত্যতাং দাসতাঞ্চেব গতোহন্সি বহুশে। নৃপাম্। 
হ্বামিত্বমীশ্বরত্বঞ্চ দরিদ্রত্তং তথ। গতঃ ॥ 
হতং ময়! হতশ্চান্ৈহ্থতং মে ঘাতিতং তথ|। 
দত্তং মমাট্ন্যিরন্যেভ্ো! ময়। দত্তমনেকশঃ ॥ 
পিভৃম।তৃস্হত্তাতৃকলত্রাদিকৃতেন চ। 
তুষ্টোইসকৃৎ তথা দৈন্তমশ্রধৌতাননো গতঃ ॥ 
এবং মংসারচক্রেইন্মিন্ ভ্রমতা। তাত সঙ্কটে। 
জ্ঞ'নমেতন্ময়! প্রাপ্ত, মোকষসম্প্রাপ্তিকারকম॥ 

বিজ্ঞাতে যত্র সর্কোধ্যমুগ্যছুঃসামসংভ্ভিতঃ। 
ক্রিযাকলাপো বিগুণে। ন স্মক্ প্রতিভাতি মে 
তন্মাতুত্পন্নবে!ধস্ বেদৈঃ কিং মে প্রয়োজনম্। 
গুরুবিজ্ঞানতৃপ্তন্ত নিরীহস্ত সদাঝুনঃ | 
যট.প্রকা রক্রিয়াহৃঃখুখহর্মরসৈশ্চ যৎ। 
গুটৈশ্চ বর্ছিিতং ব্রহ্ম তত প্রাপ্যামি পরং পদ্ম 
রসহর্ধতয়োদ্বেগক্রোধামর্ষজরাতুরাম্। 
বিজ্ঞাতাং স্বমৃগগ্রাহিসঙ্গপাশশতকুলাম্ ॥ 
তম্মাদ্যাপ্ত।মাহং তাঁত তক্তে মাং ছুঃখসম্ততিম্। 
হেয়ীধর্মমধর্মাঢ্যং কিম্পাকফলসন্নিভম্ ॥ 

পক্ষিণ উচুঃ। 
তশ্য তৎচনং শ্রত্ব। হর্ষবিস্ময়গরগদম্ । 
গিত। প্রা মহাভাগঃ শ্বন্থুতং হষ্টমানন ॥ 

পিতোবাচ। 

কিমেতদ্বদসে বৎস কুতন্তে জ্ঞানসম্তবঃ | 

কেন তে জড়ত। পুর্মি দাঁনীঞ্চ গ্রবুদ্ধতা ॥ 
কিন, শাপবিকারোহয়ং মুনিদেবকৃতস্তব। 
য় তে জ্ঞানং তিরোভুতমাবিভাবমুপাঁগতম্ ॥ 
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সব্বং পরং কৌতুহলং হি মে 
সর্বং তদ্বহি মে বৎস যথা] বৃত্তং পুর| তব ॥ 

পুত্র উবাচ। 
শৃণু তাঁত যথা বৃত্ধং মমেদং সুখছুঃখদম্। 
যশ্চাহমানমন্তশ্মিন জন্সন্তম্মপরন্ত যু ॥ 
অহমানং পুরা ভিপ্রে। ্তন্াগ। পরমাস্নি। 
আত্মবিদ্)াবচারেষু পরাং নিঠমুগাগতঃ ॥ 

মার্কতেয়পুরাগম্। 

সততঃ যোগযুজ্য সততাভ্যাসসঙ্গমাৎ। 

সতস'ঘেগাৎ স্বশ্বভাবাদ্বিচারবিধিশোধনাৎ ॥ 
তম্মিন্নেব পরা প্রীতির্্মমাসীদ্যুঞ্জতঃ সদ। | 
আচাধ্যতাঞ্চ সন্প্রাপ্ত; শিষাসন্দেহহত মঃ ॥ 
ততঃ কালেন মহত এঁকাস্তিকমুপাগতঃ | 

অজ্ঞানাকুষ্টসস্ভাবে! বিপন্নশ্চ প্রমাদতঃ ॥ 
উৎক্রাস্তিকালা দা সভ্য স্বতিলোপো ন মেইভবৎ 
যাবদব্াং গতটচব জন্মনীং স্থৃতিমাগতম্॥ 
পূর্বাভাঁেন তেনৈব সোইহং তাত জিতেগ্রিয়ঃ 
যতিষ্যামি তথ! ক্তুং ন তবিষো যথা পুনঃ 1 
জ্ঞানদ1নফলং হোতদ্যজ্জীতিম্মরণং মম । 

ন হোত প্রাপ্যতে তাত ত্রয়ীধর্্াতিতৈর্নরৈ£॥ 
সোইহং পুর্বাশ্রমাদেব নিষ্টাধর্শমুপাশিতঃ | 

একীস্তিত্বমুপাগমা যতিষ্যাম্য।তআমো ক্ষণে ॥ 

তদ্রক্ূহি ত্বং মহাঁভাগ যত তে সাংশয়িকং হদি। 
এতাবনতাপি তে প্রীতিমুত্দাদ্যাবৃণ্ামাপ্র,য়াম্॥ 

পক্ষিণ উচুঃ। 

পিতা প্রাহ ততঃ পু্রং শ্রদ্দধৎ তন্ত তদ্বচঃ। 
ভবত। যদ্বয়ং পৃষ্ঠাঃ সংসারগ্রহণাশ্রয়ম্ 

পুত্র উবাচ। 
শৃণু তাঁত যথাতবমন্ভৃতং ময়াসকৃৎখ। 

সংসারচক্রমজরং স্থিতির্ষন্ত ন বিদ্যতে ॥ 
সোইহং বদামি তে সব্বৎ তরৈবান্থজ্ঞয়। পিতঃ। 
উৎক্রান্তিকালাদারভা যথ| নান্তে! বদিষ্যতি ॥ 
উম্ম গ্রকুপিতঃ কায়ে তীব্রবান্ুসমীিতঃ | 
ভিনত্তি মন্ধবস্থানানি দীপ্যমানে। নিরিন্ধনঃ ॥ 
উদা?না নাম পবনস্ততশ্চোর্ধং প্রবর্ততে। 
ভুক্তানামন্তুভক্ষযাণামধে|গতিনিরোধকৎ ॥ 
ততো যেনান্ুদানানি কৃতান্তরমাস্তথ। | 

দত্তাঃ স তস্ত আহ্লাদমাপদি প্রতিপদ/তে ॥ 

অন্নানি যেন দত্তানি শ্রদ্ধীপৃতেন চেতমা | 
সোইপি তৃপ্ডিমবাপ্পোতি বিনাপ্ন্নেন বৈ তদা॥ 
যেনানৃতানি নোজানি প্রীতিভেদঃ কৃতো! ন চ। 
আন্তিকঃ শ্রন্দধানশ্চ স স্থুখং মৃতামুচ্ছতি ॥ 
দেবত্রাক্মণপূঞ্জায়াং যে রতা৷ নানুস্থয়বঃ | 
গুরু] বদান্ত। হীমস্তন্তে নরাঃ সুখমুত্যবঃ ॥ 

যো ন কামান সংরস্তান্ন দ্বেষাদ্বন্দমুৎস্থজেং। 
যথোক্তক।রী মৌম্যশ্চ স সখং মৃত্যনৃচ্ছতি ॥ 
অবারিদায়িনো দাহং ক্ুধাঞ্চানরদায়িনঃ। 

প্রপ্র'বন্তি নরাঃ কালে তশ্মিন্ মৃত্য বুপস্থিতে ॥ 



দশমোহ্ধ্যায়ঃ | 

শীতং জয়স্তীদ্ধনদান্ডাপং চন্দনদায়িনঃ | 
প্রাণস্বীং বেদনাং কষ্টাং ষে চানুদ্বেগকারিণঃ.॥ 

মোহাজনগ্রদাতারঃ প্রাপ,বস্তি মহত্তরম্। 
বেদনাভিরুদগ্রাভিঃ প্রপীড্যস্তেংধম! নরাঃ ॥ 

কুটসাক্ষী মৃষাবাদী যশ্চানদনুশাস্তি বৈ। 
তে মোহমূতাবঃ সর্কে তথ! বেদবিনিন্দক।ঃ | 

বিভীষণাঃ পুতিগন্ধাঃ কূটমুদগরপাপয়ঃ। 
আগচ্ছন্তি ছুরাগ্ানে| যমশ্য পুরুষাস্তদাঃ | 

প্রাণ্েষু দৃক্পথং তেষু জায়তে তশ্য বেপথুঃ। 
ক্রুদতাবিরতং সোহথ ভ্রাতৃমাতস্থতানথ ॥ 

সাম্য বাগশ্কুট! তাঁত একবর্ণ। বিভাবাতে। 
ৃষ্টিশচ ভ্রামাতে ভ্রাসাচ্ছা সাচ্ছুষ্যতাথাননম্ ॥ 
উর্ধশাসান্বিতঃ সোহথ দৃিতঙ্গমমদ্বিতঃ | 
ততঃ স বেদনা বিষ্টস্তচ্ছরীরং বিঘুধঃতি ॥ 
বাষ্গ্রপারী তজপং দেহমন্যৎ গ্রপদাতে। 
তত কম্মজং যাতনার্থং ন মাতৃপিতৃসস্তবম্। 
তত্প্রমাণবয়োইবস্থাসংস্থানৈঃ গ্রাগ্ভবং যথা ॥ 
ততো দুতো যমস্তান্ড পগাশৈর্বপ্রাতি দারুণৈঃ। 
দণুপ্রহা রসত্্রান্তং কর্ষতে দক্ষিণাং দিশম্ ॥ 
কুশকপ্ট কবলী কশঙ্ঘপাঁষাণকর্কশে। 
তথা প্রদীপ্তজলনে কচিচ্ছ,ভ্রশতোহকটে 
প্রদীপ্তাদিতাতণ্রে চ দহামাঁনে তদংগুতি:। 

কুষাতে ঘমদুতৈশ্চাশিবসন্লাদভীষপৈঃ ॥ 
বিকৃষ্যমাণত্ৈর্ধেৈ্ভক্ষামাণঃ শিবাশতৈঃ। 
প্রয়াতি দারুণে মার্গে পাপকর্শ! যমক্ষয়ম্ ॥ 

ছত্রোপানত্প্রদাতারে! যে চ বন্ত্রপ্রদা নরাঃ। 

তে যাস্তি মন্ুজ! মার্গং তং ছুখেন তথান্নদাঃ ॥ 
এবং ক্লেশানম্থভবন্নবশঃ পাপপীড়িঃ 1] 

নীয়তে দ্বাদশাহেন ধর্্মরাজপুরং নরঃ ॥ 

কলেবরে দহামানে মহাস্তং দাহমুচ্ছতি, | 

তাড্যমানে তথৈবান্তিং ছিদামানে চ দাঁরুণাম্ ॥ 
প্লিদ্যমানে চিরতরং জত্তছু£ £খমবাপু,তে। 

শ্বেন কর্্মবিপাকেণ দেহাস্তরগতোইপি সন্। 
তত্র যন্ধান্ধবাস্তোয়ং প্রযচ্ছস্তি তিলৈঃ সহ। 
বচ্চ পিগুং প্রধচ্ছস্তি নীয়মানস্তদক্নুতে ॥ 
তৈলাভ্যঙ্গে! বান্ধবানামঙগলংবাহনঞ্চ যৎ। 
তেন চাপ্যায্যতে জত্তর্যশ্চাশ্রস্তি স বান্ধবাঃ ॥ 
তৃমৌ শ্বপত্তির্াতাস্তং ক্লেশমাপ্রোতি বান্ধাবৈঃ। 
দানং দদত্তিশ্চ তথা জস্তরাপ্যাধাতে মৃতঃ ॥ 

নীয়মানঃ ন্বকং গেহং ঘ্বাদশ(হং স পশ্ঠতি। 

হও 

উপভূঙ,ক্তে তথ! দত্বং ভোয়পিগাদিকং তুবি ॥ 
ঘাদশাছাৎ পরং ঘোরমায়সং ভীষগাকৃতিম্। 
যামাং পশ্যত্যথে। জন্তঃ কষামাণঃ পুরস্ততঃ ॥ 

গতমাত্রেহতিরজক্ষং ভিন্নাজনচয় প্রভম্। 

মৃত্ুকালাস্তকাদীনাং মধ্যে পশ্ঠতি বৈ যমম্॥ 
দংগ্্রাকরালবদনং ভ্রুকুটাদরুণাকৃতিম্। 
বিবূপৈর্ভাঁষটৈর্বক্রৈব্তং ব্যাধিশতৈঃ গ্রতুম্ ॥ 
দওাসক্তং মহাবাহুং পাশহস্তং স্ৃতৈরবম্। 
তন্নি্দিষ্টাং ততো! যাতি গতিং জস্তঃ শুভাশুভাম্॥ 
রোৌরবে কুটসাঙ্ষী তু যাঁতি যশ্চানৃতো নরঃ। 
তন্ত স্বর্ূপং গদতো 'রীরবস্ত নিশাময় ॥ 
যোজন|নাঁং লহত্ে তবে রৌরবে। হি প্রমাণতঃ। 
সানুমাত্রপ্রমাণশ্চ ততঃ শ্বত্রঃ সুতৃম্তরঃ ॥ 

তত্রাঙ্গারচয়োপেতং কৃতঞ্চ ধরণীনমম্। 

লাজলামানস্তীব্রেণ তাপিতাঙ্গারভূমিণা। * 
তন্মধ্যে পাপকর্শাণং বিমুঞ্চস্তি যমান্ুগাঃ। 
ন দহামানস্তীত্রেণ বহ্িন! তত্র ধাণ্তি ॥ 
পদে পদে চ পাদোইস্ত শীর্ধযতে জীর্ধযতে পুনঃ। 
হো রাত্রেণোদ্ধরণং পদন্তাসঞ্চ গচ্ছতি । 
এবং সহত্রমুদ্তীর্ণে। যৌজনান।ং বিমুচ/তে। 
ততোহন্তং পাপশুস্ধ্র্থং তাদৃঙ্ নিরয়মৃচ্ছতি ॥ 

ততঃ দর্বোষু নিশ্তীর্ণঃ পাপী তির্ধযকৃত্বমন্ত্রতে। 
কূমিকীটপতলেষু শ্বাপদে মশকাদিযু ॥ 
গত্বা গজক্রমাদোষু গোঙ্থেযু তটৈব চ। 
অন্যন্থ চৈব পাপাস্থ ছুঃখদান্থ চ যোনিযু॥ 

মনুষাং গ্রপা কুজ্জো বাকুৎলিতো! বামনোপি বা। 
চগডালপুকনাদ্যান্থ নরে। যোনিযু জায়তে ॥ 

অবশিষ্টেন পাপেন পুণ্যেন চ সমন্থিতঃ। 
ততম্চারোহণীং জাতিং শুদ্রবৈশ্তনৃপাদিকাম্ ॥ 
বিপ্র্নেবেন্্রতাধাপি কদাচিদবরোহ্ণীম্। 
এবস্ পাপকর্মাণে! নরকেষু পতস্তাধঃ ॥ 

যথ। পুণ্যকৃতে! যাস্তি তন্মে নিগদতঃ শৃণু। 
তে যমেন বিনিদিষ্টাং যান্তি পুণ্যাংগতিংনরাঃ॥ 

প্রগীতগন্ধর্বগণাঃ প্রনৃত্বাগ্সরসাংগণাঃ | 
হাঁরনৃপুবমাধূর্য/শোভিতাঙ্গাত্মানি চ। 
্রয়ান্তাশু বিমানানি নানা দিব্য গুজ্ৰলাঃ ॥ 
তথ্রাচ্চ প্রচু।ত। র্াজ্ঞামস্তেষাঞ্চ মহাত্মনাম। 
লাযন্তে চ কুলে তত্র সদ্বৃত্তপরিপালকাঃ ॥ 
ভোগান্ স্পা বন্ধাগ্রাংস্ততে| বাত্তপদ্দধমন্তথ]। 
অবরোহ্ণী্চ সম্প্াপ্য পূর্বববদধা স্তি মানবাঃ ॥ 
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এতত্তে সর্বমাখযাতং যথা জন্তর্রিপদ্যতে। 

অতঃ শৃগ্ধঘ বিগ্রর্ষে যথা গর্ভং প্রপদ্যতে ॥ 

ইতি মার্কখেয়ে মছাপুরাঁে পিতাপুল্র- 

সংবাদে দশযোহধাায়ঃ ॥ 

একাদশোহধ্যায়ঃ | 

2১7 

গুল্র উবাচ । 

নিষেকং মানবং ভ্রীগাং বীজং প্রোপ্তং রজশ্বাথ। 
বিযুক্তমাত্ো নরকাৎ ম্বর্গাদ।পি গ্রপদ্যতে। 
তেনাভিতৃতং তৎ স্থৈর্ধ্যংযাতি বীজদ্বয়ং পিতঃ। 
কললত্বং বুদ্যুদত্বং ভতঃ পেশিতমেব চ ॥ 

পেন্ঠাং ষথাম্থুবীজং শ্যাদস্কুরস্তদ্বছুচাতে | 
অঙ্গানাঞ্চ তথোতপত্তিঃ পঞ্চানামনভাগশঃ ॥ 

উপাঙ্গাননূলীনেত্রনানান্তশ্রবণানি চ। 
প্ররোহং যাস্তি চাঙ্গেভ্ান্তদ্বৎ তেভ্যে। নথাদিকম্ 
ত্বচি রোমাণি জায়স্তে কেশাশ্চৈব ততঃ পরম্। 
সমং সমৃদ্ধিমারাতি তেনৈবোস্তবকোযকম্ ॥ 
নারিকেলফলং যদ্বৎ সাকোষং বৃদ্ধিমৃচ্ছতি। 
তদ্বৎ প্রয়াত্যসৌ বৃদ্ধিং সকোষোইধেমুখঃ স্থিতঃ 
তলে তু জানুপার্শীভ্যাং করে ন্যস্ত স বদ্ধিতে | 
অঙ্ুঠঠোৌ চোপরি ন্তন্তো জান্বোরগ্রে তথাঙ্গুলী 
জানুপৃঠে তথ! নেত্রে জান্থমধ্যে চ নাসিকা। 
শ্ফিচৌ পাষিঃদ্বয়স্থ্ে চ বাহজজ্যে বহিঃস্থিতে ॥ 
এবং বৃদ্ধিং ক্রমাদ্যাতি জন্তঃ স্ত্রীগর্ভনংস্থিতঃ। 
অন্তমত্ধোদরে জন্তোর্যথা রূগং তথা স্থিতি ॥ 
কাঠিন্ঘমগ্রিল। যাঁতি ভূক্তগীতেন জীবতি। 
পুণ্য।পুধাশ্রয়মনী স্থিতিরজন্তোস্তথোদরে ॥ 
নাকী চাপ্যায়নী নম নাভ্যাঁং তম্ত নিবধ্যতে। 
স্রীণাং তথান্ত্রুষিরে সা নিবদ্ধে।'পজায়তে ॥ 
ক্রামস্তি ভূক্তপীতানি স্ত্রীণাঁং গর্ভোদরে যথা । 
তৈরাপা1য়িতদেহোইসৌ জন্তবদ্বিমূপৈতি বৈ 
স্থৃতীস্তত্ত প্রয়াস্তান্ত বহুবাঃ সংসারভূময়ঃ | 
ততে। নির্কেদমায়াতি পীড্যমান ইতস্ততঃ ॥ 
পুনর্নৈবং করিষ্যামি মুক্তমান্র'ইহোদরাৎ। 
তথ। তথা ফতিষ্যামি গর্ভং নাগ্নযাম্যহং যথ! ॥ 

ইতি চি্তয়তে ম্বৃত্বা জম্মঃখশতানি বৈ। 
যানি পুর্বানুভৃতানি দৈবভূতানি যানি বৈ॥ 

. মার্কগেেয়পুরাণ্। 

ততঃ কালক্রমাজ্জত্বঃ পরিবর্ততাধোমুখঃ। 
নবমে দশমে বাপি মানি সঞ্জায়তে ঘতঃ ॥ 
নিক্ষাম্যমানে! বাতেন প্রাজাপভ্যেন পীড্যতে। 

নিক্ষ'মাতে চ বিলপন্ হৃদি হুঃখনিপীড়িতঃ ॥ 
নিষ্রান্তশ্চোদরান্মুচ্ছমসহ্াং প্রতিপদ্যতে। 
প্রাপ্োতি চেতনাঞ্চাসৌ বায়ুস্পর্শনমন্থিতঃ ॥ 
ততস্তং বৈষ্ণবী মায়! সমাস্কন্দতি মোহিনী। 
য়! বিমোহিতাত্মাসৌ জানন্রংশমবাপুতে ॥ 
্রপ্টজানে। বালভাবং ততে। জন্তঃ প্রপদ্যতে। 
ভতঃ কৌমারকাবন্থাং যৌবনং বৃদ্ধতামপি | 
পুনশ্চ মরণং তথজ্জন্ম চ!প্লোতি মানবঃ। 

ততঃ সংসারচক্রেংশ্মিন্ ভ্রাম্যতে ঘটিযন্ত্রবৎ ॥ 
কদাচিৎ শ্বর্ণমাপ্লোতি কদাচিন্লিরয়ং নর£ | 
নরকর্ধৈব স্বর্গ কদ[চিচ্চ মৃতোইশ্ল,তে | 
কদাচিদটব পুনর্জাতঃ শ্বং কর্ম সোইঙ্ল,তে | 
কদাচিদুককর্মা চ মৃতঃ শ্বল্পেন গচ্ছতি ॥ 

কদাচিদক্লৈশ্চ ততো জায়তেহত্র শুভাঁঙুতৈঃ। 
শ্বলোকে নরকে চৈব ভূক্গ্রায়ে! দিজোত্তম ॥ 
নরকেযু মহদ্,ংখমেতদ্যৎ স্বর্গবাসিনঃ। 
দৃশ্ঠত্তে তাত মোদস্তে পাত্যমানাশ্চ নারকাঃ ॥ 

ন্বর্গেইপি দুঃখমতুলং যদ|রোহণকাঁলতঃ। 
প্রভৃত্যহং পতিষ্যামীতোতন্মনসি বর্ততে ॥ 
নারকাংশ্চৈব স্পরেক্ষ্য মহাদদ,£খমবাপ্যতে। 
এভাঁং গতিমহং গন্তেত্যহশিশমনিবৃতিঃ | 
গর্ভবাসে মহদ্দ,ঃখং জাষমানস্ত যোনিতঃ | 
জঅ[তশ্ত বালভাবে চ বৃদ্ধত্ে ছঃখমেব চ। 

কানের্য্যাক্রোদসন্থন্ধং যৌবনে চাতিছুঃসহম্। 
ছুঃখপ্রায়! বৃদ্ধতা চ মরণে ছুঃখমুত্বমম্ ॥ 
কষ্যমাণস্ত যাটম্যশ্চ নরকেষু চ পাত্যতঃ। 
পুনশ্চ গর্ভং জম্মাথ মরণং নরকম্তথা ॥ 

এবং সংসারচক্রে২ন্রিন্ জস্তবেো ঘটিযস্ত্বৎ। 
বাম্যন্তে প্রাক তৈরবদ্ধৈবদ্ধ! বধ্যস্তি চাসকৃৎ ॥ 
নন্তি তাত সুখং কিঞ্চিদত্র হঃখশতাকুলে। 

তম্মান্মোক্ষায় যততা কথং সেব্টা ময়। ত্রয়ী ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাঁপুরাণে পিতাপুক্র- 

সংবাদে একাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 



দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ। 

থাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

পিতোবাচ। 
লাধু বৎস ত্বপ্নাখ্যাতং সংসারগহছনং পরম্। 
জ্ঞানপ্রদানসন্তৃতং সমাশ্রিত্য মহ!ফলম্ | 
তত্র তে নরকাঃ সর্বে যথা! বৈ রৌরবস্তথ|। 
বর্ণিতাস্তান্ সমাচক্ষ বিস্তরেণ মহামতে ॥ 

পুজ উবাচ। 
রৌরবন্তে সমাধ্যাতঃ প্রথমং নরকো ময় । 
মহারোৌরবংজ্ঞস্ত শৃণুষ্ষ নরকং পিতঃ | 
যোজনানাং সহশ্রাণি সপ্ত পঞ্চ সমস্ততঃ | 
তত্র তাত্রময়ী ভূমিরধস্তম্য ছতাশনঃ ॥ 
তত্তাপতপ্ত। সর্বাশ। প্রোদ্যদিন্দুনমপ্রভা। 
বিভাত্যতিমহারৌ্রা দর্শনম্পর্শনাদিযু। 
তস্তাং বন্ধঃ করাভ্যাঞ্চ পত্তযাঞ্চের যমানগৈঃ। 
মুচ্যতে পাপকৃন্মধে) লুঠমানঃ ম গচ্ছতি ॥ 
কাকৈর্বকৈর্ণকোল্কৈর্শ্চিকৈর্শটকস্তথ|। 
ভক্ষ্যমাণস্তথ| গৃৈক্রতং মার্গে বিক্ৃষ/তে ॥ 
দহমানঃ পিতর্মাতত্রণীতস্তাতেতি চাকুলঃ। 
বদত্যসরুদৃ্ধিগ্রো! ন শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ 
এবং তম্মাননরৈম্মোক্ষে। হতিক্রান্তৈরবাপ্যতে। 

বর্ষাযুতাযুটতঃ পাপং ঘৈঃ কৃপ্ং হুষ্টবুদ্ধিভিঃ | 
তথান্তস্ত তমোনাম সোইতিশীতঃ শ্বভাবতঃ। 
মহারৌরববদ্ধীর্ঘস্তথা স তমসাবৃতঃ | 
শীতাতীস্তত্র ধাবস্তে। নরাস্তমসি দারুণে। 
পরম্পরং সমালাদ্য পরিরভ্যাশ্রয়ন্তি চ1 

দৃস্তান্তেষাঞ্চ ভঙ্যন্তে শীতাব্তিপরিকম্পিতাঃ। 
. ক্ষুত্ষ্ণাপ্রবলান্তত্র ততৈবান্েংপুযুপত্রবাঃ ॥ 

হিমখণ্ডবছো বাঁযুভিনত্যন্থীনি দারুণঃ। 
ষজ্জাস্থগ্গলিতং তণ্মাদ নন বস্তি ক্ষুধাম্থিতাঃ। 
লেপিহামান! ভ্রাম্যস্তে পরম্পারনমাগমে ॥ 

. শবং তত্রাপি স্বমহার ক্লেশব্তমপি মানবৈঃ। 
: প্রাপ্যতে ব্রাহ্মণত্রেষ্ঠ যাবদস্কতসংক্ষয়ঃ । 

নিরুত্তন ইতি খ্যাতস্ততোহ্ন্তে! নরকোত্তমঃ। 
তন্মিন্ কুলালচক্রাণি ভ্রাম্যত্তাবিরূতং পিতঃ ॥ 

 ঘেঘায়োপ্য নিকৃত্যস্কে কালহুত্রেণ মানব1ঃ | 
যমানুগছুলিস্থেন আপাদতলমত্তকম্ ॥ 
ন চৈষাং জীবিতভ্রংশে জায়তে দ্বিজসত্তম | 

ছিন্নানি তেষাঁং শতশঃ থণ্ডান্তৈক্যং ব্রজন্তি ৮ ॥ 
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এবং বর্ধনহত্বাণি ছিদ্যস্তে পাপকণ্ধিণঃ। 
তাবদ্যাবদশেষং বৈ তৎ পাপং হিংক্ষয়ং গতম্ ॥ 
অপ্রতিষ্ঠঞ নরকং শৃণুর্ঘ গদতে| মমূ। 
যতরস্থৈর্নারটৈছু £খমসহামনভূয়তে ॥ 
তান্তেব তত্র চক্রাণি ঘটাযস্ত্াণি চান্ততঃ | 
ছুঃখস্য হেতুভৃতানি পাপকর্ধকুতাং নৃণাম্ ॥ 
চক্রেষারোপিতাঃ কেচিন্তাম্যস্তে তত্র মানবাঃ। 
যাবদ্বর্ষলহত্র/ণি ন তেষাং স্থিতিরস্তর! ॥ 

ঘটাযস্ত্েযু চৈবাস্তে বন্ধন্তোকে যখ! ঘটা। 
ভরাম্যস্তে মানব রক্তমুগিগরস্তঃ পুনঃ পুনঃ | 
অলৈমু ধবিনিক্ষাত্তৈঃ নেত্রৈরশ্রুবিলদ্থিভিঃ। 
ুঃখানি তে প্রাপ্প,বস্তি যান্ঠসহানি অস্তভিঃ ॥ 
অসিপত্রবনং নাম নম্নকং শৃণু চাপরম্। 
যোজনানাং সহত্রং যে! জলগগ্র্যাত্ৃতাবনিঃ ॥ 
তণ্তাঃ হুর্ধ্যকরৈশ্চটগর্যজ্রাতীব স্ুদারুটৈঃ | 
প্রপতত্তি মদ1 তত্র প্রাণিনে! নরকৌকসঃ॥ 
তন্মধ্যে চ বনং রমাং শ্লিপ্ধপত্রং বিভাবাতে। 
পত্র!ণি তত্র খড়গানাং ফলানি দ্বিজসত্তম ॥ 
শ্বানশ্চ তত্র সবলাঃ স্বনস্ত্যযুততশোভিতাঃ। 
মহাবক্ত! মহাদংঘ্র! ব্যাত্ব। ইব তয়!নকাঃ ॥ 
ততন্তত্বনমালোক্য শিশিরচ্ছায়মগ্রতঃ। 
প্রয্াস্তি গ্রাণিনস্তত্র তীব্রভূট্পরিপী ডিতাঃ ॥ 
হ1 মাতর্থ। তাত ইতি ক্রন্দস্তোইতীবদুঃখিতাঃ। 
দহামানাজ্বি যুগল ধরণীস্থেন বহ্ছিনা 
তেষাং গতানাং তহাসিপত্রপাতী সমীরণঃ। 
প্রবাতি তেন পাত্যন্তে তেষাঁং খড়গান্তথো পরি ॥ 
ততঃ পতস্তি তে ভূমৌ জলৎপাবকসঞ্চয়ে। 
লেলিহ্মানে চ।ন্থত্র ব্যাপ্তাশেষমহীতলে ॥ 
সারমেয়াস্ততঃ শীত্বং শাতয়স্তি শরীরতঃ | 
তেষামঙ্গানি রুূদতামনেকান্যতিভীষণাঃ ॥ 

অসিপত্রবনং ভাত ময়ৈতৎ কীপ্তিতং তব। 
অতঃ পরং ভীমতরং ত্ুকুস্তং নিবোধ মে ॥ 
সমস্ততন্তপ্বকৃত্ত! বহ্ধিজাল[সমাবৃতাঃ। 
অলদগ্লিচয়োঘত্টতলায়শ্চর্ণপুরিতাঃ | 
তেষু হৃষ্কৃতকর্াণো যাটম্যঃ ক্ষিণ্ডা হধোমুখাঃ। 
কাথ্যন্তে বিস্ফ,টদগাত্রগলন্মজ্জজলাবিলাঃ 
স্কটত্কপালনেত্রাস্থিচ্ছিদ্যমান1 বিভীষৈঃ। 
গৃথৈরুৎপাট্য মুচ্যন্তে পুনস্তেঘেব বেগিতৈঃ ॥ 
পুনঃ পিমসিমায়স্তে তৈলেনৈক্াং ব্রজন্তি চ। 
দ্রবীভূতৈঃ শিরো!গঅন্নাযুমাংসত্তবগন্থিভিঃ | 



৬ 

ততো যামৈ]রন রৈরাণ্ড দর্ধযা ঘ্টনঘ ট্রতাঃ। 
কৃতাবর্তে মহাঁতৈলে মথ্যস্তে পাপকন্মিণঃ ॥ 
এব তে বিস্তরেণোক্তস্তপ্তকুস্তে! ময়! পিতঃ ॥ 

ইতি দার্কতডেয়ে মহাপুরাপে মহারৌরবাদি- 
নরকাখ]ানং নাম ঘ্।দশোহ্ধ্যায়ঃ। 

পা সপ 

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ। 

ঙী শপপস্দ 06০ পপ 

পুত্র উবাচ। 

অহং বৈশ্তকুলে জাতে| জন্মনযম্মত, সপ্তমে। 
সমতীতে গবাং রোৌধং নিপানে কৃতবান্ পুরা ॥ 

বিপাকাৎ কর্মণত্তস্ত নরকং ভূশদ(রুণম্। 

সম্প্র।প্তোইমিশিখাঘোরময়োমুখখগাকুলম্।! 
যন্ত্রপীড়নগাত্রাস্থক্প্রবাহোভূতকর্দমম্। 
বিশল্তমানদুদ্ষন্মিতনিপাতরবাকুলম্ ॥ 
পাত্যমানস্ত মে তত্র সাগ্রং বর্ষশতং গতম্। 
মহাতাপার্ডিতপ্তস্থ তৃষ্ণাদাহান্বিতশ্য চ ॥ 

তত্রাহলদকরঃ সদ্যঃ পবনঃ সুখশীতলঃ | 

করন্তবাঁলুকাকুস্তমধ্াযস্থো মে সমাগতঃ ॥ 
ততসম্পকাদশেষাণ!ং নাঁভবদ্যাঁতন। নৃণাম্। 

মম চাপি যথা শর্গে হ্বর্গিণাং নির্বতিঃ পরা ॥ 
কিমেতদিতি চাহলাদবিস্তারস্তিমিতেক্ষণৈঃ| 
দৃষ্টমন্মাভিরাসন্নং নররতমনুত্তমম্ ॥ 

যামাশ্চ পুরুষে। ঘোরে দণ্ডহস্তোইশনিগ্ুভঃ | 
পুরতে] দর্শয়ন্ মার্গমিত এহীতি বাগথ ॥ 
পুরুষঃ স তথ! দৃষ্ট1 যাতনাশতমন্কুলম্। 
নরকং গ্রাহ তংযামাং কিস্করং কৃপয়াঘিতঃ ॥ 

পুরুষ উবাচ। 
তো যাম্য পুরুষ।চক্ষ, কিং ময় ছুষ্কতং কৃতম্। 
যেনেদং যাঁতনাভীমং প্রাপ্তোইশ্মি নরকং পরম্। 
বিপশ্চিদিতি বিখ্য।তো। জনকানামহং কুলে। 
জাতে বিদেহব্ষিয়ে সমত্মন্ুজপালকঃ ॥ 
যট্জশ্বয়েই্টং বহুতিধ প্মতঃ পালিতা মহী। 
নোংস্থষ্টশচব সংখামে! নাতিথিধ্বিমুখে! গতঃ। 
পিতৃদেবর্ষিভূড্য|শ্চ ন চাঁপচরিতা ময় । 
কৃতা! স্পৃহা চ ন ময় পরমীিভবাদিষু॥ 
পর্বকালেষু পিতরন্তিথিকালেষু দেবতাঃ। 
পুরুষং ম্বয়মায়াস্তি নিপানমিব ধেনবঃ | 

মার্কগেয়পুরাণমূ। 

যতন্তে বিমুখ যাস্তি নিশ্বদ্য গৃহমেধিনঃ। 
তস্মাদিষ্শ্চ পূর্তশ্চ ধর্ম ঘ্বাবপি নশ্তঃ ॥ 
পিতৃনিশ্বাসবিধ্বন্তং সগ্ডজন্মার্জিতং শুভমু। 

ত্রিজন্মপ্রভবং দৈবে! নিশ্বাস! হস্তযসংশয়মূ 
তন্মমট্দৈবে চ পিত্রযে চনিতামেব ছিতোইভব 
সোহহং কথমিমং প্রাঞ্ডো। নবকং ভূশদারুণম্ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে পিতাপুত্র- 
সংবাদে বৈদেহ বাক্যং নাম 

অয়োদশোহ্ধযায়ঃ| 
5 উলজকটে) 

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ। 

পুত্র উবাচ। 

ইততি পৃষ্টস্তদা তেন শৃণ্তাং নে। মহা ত্বন| | 
উবাচ পুরুষো যাম্যো ঘোরে।ইপি প্রস্থততং বচ 

যমকিস্কর উবাঁচ। 
মহারাজ যথাখ তং ততৈতন্নাত্র সংশয় । 
কিন্ত স্বপ্নং কৃতং পাপং ভবতা ম্মারয়ামি তত 
বৈদভা তব যা পত্তী পীবরী নাঁম নামতঃ। 
খতুমত্য| খতুর্বন্ধাস্ত্য়! তস্যাঃ কৃতঃ পুরা ॥ 
স্বশোভনায়াং কৈকেয্যামাসক্তেন ততে। ভবা 

.খতুব্যতিক্রমাৎ প্রারণ্তো নরকং ঘোরমীদৃশম্ ॥ 
হোমকালে যথ! বহিরাজ্যপাতমবেক্ষতে। 
খতো প্রজাপতিস্তদ্বদ্বীজপাতমবেক্ষতে ॥ 
যন্তমুরজ্বা ধর্মায্ম। কামেঘাসক্তিমান্ ভবেৎ। 
সতু পিত্রাদৃণাৎ পাঁপমবাপ্য নরকং পতেৎ। 
এতাবদেব তে পাপংনান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে 
তদ্দেহি গচ্ছ পুণ্যানামুপভোগায় পার্থিব | 

রাজোবাচ। 

যাস্যামি দেবানুচর যত্র ত্বং মাং নয়িষ্যসি। 
কিঞ্চিৎ পুচ্ছামি তন ত্বং যথাবদ্বক,মর্হমি ॥ 
ব্তুগ্ান্ত্বমী কাকাঁঃ পুংসাং নয়নহারিণঃ| 
পুনঃ পুনশ্চ নেত্রাণি তদেষাং তবস্তি হি ॥ 
কিং কর্ম কতবস্তশ্চ কথয়ৈতজ্জুগুগ্নিতম্। 
হরস্তোষাং তথা জিহ্বাং জায়মানাং পুনরধাঁম্ 

করপত্রেণ পাট্যন্তে কন্মাদেতেহতিদুঃখিতাঃ | 
করস্তবালুকান্থেতে পচান্তে তৈলগোচরাঃ ॥ 
অয়োমুখৈঃ খগৈশ্চৈতে কৃষ্যস্তে কিংবিধ! বদ 
বিশি্দেহবন্ধ[র্ভিমহারাববিরাবিণঃ ॥ 



চতুর্দশোহধ্যায়ঃ। 
অয়শ্চঞ্নিপাতেন সর্বান্ক্ষতছুঃখিতাঃ। 
কিমেতেহনিইকর্তারন্তদাস্তেহহর্নিশং নরাঃ ॥ 
এতাশ্চান্যাশ্চ দৃশ্ঠন্তে যাঁতনাঃ পাপকণ্সিণাম্। 
যেন কর্মবিপাকেণ তন্মমাশেষতো বদ ॥ 

যমকিস্কর উবাচ। 
বন্মাং পৃচ্ছসি ভূপাল পাঁপকর্ণাফলোদুয়ম্। 
তত তেইহং সম্প্রবক্ষ্যামি সজ্ষেপেণ যথাতথম্ ॥ 
পুধ্যাপুণ্যে হি পুরুষঃ পর্য্যায়েগ সমন্্তে। 
ভূঞ্জতশ্চ ক্ষয়ং যাতি পাপং পুণ্যর্মথাপি বা ॥ 
ন তু ভোগাদৃতে পুপাং কিঞিতদ্বা কর্ম মানবম্। 
পাঁপকং বা পুনাত্যাস্ড ক্ষয়ে ভোগাৎ প্রজায়তে 

পরিতাজতি ভোগাচ্চ পুণ্যাপুণ্যে নিবোধ মে। 
ছুতিক্ষাদেব ছুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়ান্তয়ম্ ॥ 
মুতেভাঃ প্রমূতা! যাস্তি দরিদ্রাঃ পাপকর্দিণঃ | 

গতিং নানাবিধাঁং যাস্তি জন্তবঃ কর্মমবন্ধনাঁৎ ॥ 

উৎসবাহৎসবং যাঁন্তি ঘর্গাৎ স্বর্গ সুখাৎ স্থখম্। 
অদ্ধধানাশ্চ শাস্তাশ্চ ধনদাঃ শুভকারিণঃ ॥ 
ব্যালকুঞ্জরহূর্গাণি সর্পচৌরভয়াঁণি তু। 
হতাঃ পাপেন গচ্ছস্তি পাপিনঃ কিমতঃ পরম ॥ 
সুগদ্ধিমাল্যন্বস্ত্রনাধুযানাসনাশনাঃ। 
স্তয়মানাঃ সদ! যাস্তি পুটণাঃ পুণাটবীঘ্ঘপি ॥ 
অনেকশতসাহত্রজন্মসঞ্চয়সঞ্চিতম্। 

পুণাপুণাং হৃণাং তদ্বৎ হুখহুঃথাঙ্কুরোস্তবম্ ॥ 
যথ! বীজং ছি ভূপাল পয়াংসি সমবেক্ষতে। 
পুণযাপুণো তথ। কালদেশাম্তকর্ম্মকাঁরকম্ ॥ 

হ্ল্পং পাপং কৃতং পুংসা দেশকালোপপাদিতম্। 
পাদন্াসকৃতং ছুঃখং কণ্টকোখং প্রধচ্ছতি ॥ 
তত প্রভৃততরং স্কলং শৃলকীলকনস্তবম্। 
হঃখং যচ্ছতি তন্বচ্চ শিরোরোগাদি ছুঃসহম্ ॥ 

মপথ্যাশনশীতোফ্শ্রমতাপাদিকারকম্। 
তথান্ঠোহন্তমপেক্ষস্তে পাঁপানি ফলসঙ্গমে | 
এবং মহাস্তি পাপানি দীবরোগ!দিবিক্রিয়!ম্। 
তচ্ছত্রাগিকচ্ছার্তিবন্ধনাদিফলায় টব 
বল্পং পুণ্যং শুভং গন্ধং ছেলয়1 সম্প্রষচ্ছতি। 
পর্শং বাপ্যথব1 শবং রং ূপমথাপি বা 
চরাদগকতরং তন্বন্মহাত্তমপি কালজম্ ॥ 
এবঞ্চ সুখহ্ঃখানি পুণ্যাপুণ্যোততবানি বৈ। 
ইঞ্জানোহনেকসংসারসম্ভবানীহ তিষ্ঠতি ॥ 
হতিদেশাবরুদ্ধানি জ্ঞানাল্লানফলানি চ। 

৷ তিষ্টস্তি তত্র যুানি লিঙ্গমা্রেণ চাত্মনি 

ত্ণ 

বপুষ! মনসা বাচা ন কদাচিৎ কচিন্নরঃ। 
অকুর্বন্ পাপকং কর্ম পুণ্যং বাপ্যবতিষ্ঠতে ॥ 
যদ্যৎ প্রাপ্পোতি পুরুষে! ছুঃখং সুখমথাপি ব। 

প্রভৃতমথব। হ্ল্পং বিক্রিয়্াকারি চেতনঃ ॥ 
তাঁবতা তশ্ পুণ্যং বা পাঁপং বাপাথ চেতরৎ। 
উপভোগাৎ ক্ষয়ং যাঁতি ভূজামানমিবাঁশনম্ ॥ 
এবমেতে মহাপাপং যাতনাঁভিরহর্নিশম্। 
ক্ষপয়স্তি নর! ঘোরং নরকাস্তধিবস্তিনঃ ॥ 
তটটথব রাঙ্গন্ পুণযাঁনি স্বর্গলোকেহমট্রঃ সহ । 
গন্ধর্বসিদ্ধাপ্পরমাং গীতাদ্যরুপতু্জতে ॥ 
দেবন্ধে মানুযত্বে চ তির্ধ্যক্তে চ শুভাশুভম্। 
পুণ্যপাপোস্তবং ভূউজে সুখছ্ঃখো পলক্ষণম্ ॥ 
যত ত্বং পৃচ্ছনি মাং রাজন্ যাতনাঃ পাপকর্মিণাম্ 
কেন কেনেতি পাপেন তৎ তে বক্ষাম্যশেষতঃ 
ুষ্টেন চক্ষুষা দৃষ্টাঃ পরদার1 নর[ধটমঃ। 
মাঁনসেন চ তুষ্টেন পরদ্রবাঞ্চ সম্পৃহৈঃ ॥ 
বজভুণ্ডাঃ থগান্তেষাং হরস্তোতে বিলোচনে । 
পুনঃ পুনশ্চ সম্ভৃতিরক্ষোরেষাং ভবতাথ ॥ 
যাবতোইক্ষিনিমেষাংস্ত পাঁপমেভিনৃভিঃকৃতম্। 
তাবদর্ষমহআণি নেঙ্তানতিং প্রাপ্ন,বস্তাত ॥ 
অসচ্ছাজ্োপদেশস্ত যৈরর্ত। যৈশ্চ মন্ত্রিতাঃ | 
সম্যগৃদৃষ্টেধিনাশায় রিপৃণামপি মানবৈঃ ॥ 
যঃ শান্্রমন্তথ! প্রোক্ং যৈরসঘ্বাগুদাহৃত1। 
বেদদেবদ্ধিজাতীনাঁং গুরোনিন্দা চ ষৈঃ কৃতা ॥ 
হরস্তি তেষাং জিহ্বাশ্চ জায়ম!নাঃ পুনঃ পুনঃ। 
তাবতো বৎসরানেতে বজ্জতুণ্ড।ঃ স্থদারুণ[ঃ ॥ 

মিত্রভেদং তথ! পিত্রা! পুক্রস্ত ্বনস্ত চ। 
যাজ্যোপাধ্যায়য়োর্মান্জ! সতন্ত সহচারিণঃ ॥ 
ভার্ষ্যাপত্যোশ্চ যে কেচিস্তেদং চক্ুর্নরাধমাঃ। 
ত ইমে পশ্ঠ পাট্যস্তে করপত্রেণ পার্থিব ॥ 
পরোপতাপকা যে চ যে চাহলাদনিষেধকাঃ। 
তালবৃন্তানিলন্থানচন্দনোশীরহারিণঃ ॥ 

প্রাণাস্তিকং দৃছৃত্তা পমহুষ্টানঞ্চ যে্ধমাঃ। 
করস্তবালুকাসংস্থাস্ত ইমে পাঁপভাগিনঃ ॥ 
ভূঙ.কে শ্রান্বত্ত যোহ্বন্য নর়েহিন্তেন নিমন্ত্রিতঃ 
দৈবে বাপ্যথবা পিত্রে স দ্বিধা কৃষ্যতে খগৈঃ ॥ 
মর্মাণি যস্ত সাধুনামসহাগৃতিনিকতস্ততি | 
তমিমে তুদমানাস্ত খগাস্ি্টত্ত্যবারিত্াঃ 1 
ঘযঃ করোতি চ পৈশুন্তমন্তবাগনাথামতিঃ| 
পাটাতে হি দ্বিধা! জিহবা তল্যেখং নিশিতৈঃ ক্ষুট্রঃ 



৮ 

গোব্রাঙ্ষণাগয়ঃ শ্পৃষ্টা যৈরুচ্ছিষ্টৈর্নরেশ্বর | 
তেষামেতে্রিকুস্তেষু লেলিহাস্তাহিতাঃ করাঃ ॥ 
হুর্ষে/নুতারক! দৃষ্ট1 ধৈরুচ্ছিটস্ত কামতঃ। 
তেযাঁং যামোর্ন রৈনেত্রে ন্যন্তো বহিঃ সমেধাতে 
গাবোহঘির্জননী বিশ্রে! জোষ্টত্রাতা পিত! ম্বস1। 
যাঁময়ো! গুরবে। বৃদ্ধ! যৈঃ স্পৃষ্টাস্ত পদ নৃভিঃ | 
বন্ধাজ্য়ন্তে নিগটড়র্লে 'ট ছরগ্িপ্রতাপিতিঃ। 
অঙ্গাররাশিমধ্যস্থাস্তিস্ত্যাজানুদাহিনঃ ॥ 
পার়সং কৃশরং ছাগে। দেবাননানি চ যানি বৈ। 
ভুক্তানি ধৈরসংস্কৃত্য তেষাং নেত্রাণি পাঁপিনাম্ ॥ 
নিপাচ্িতানাং তৃপৃষ্ঠ উদ্ধৃতাক্ষি নিরীক্ষতাম্। 
সন্দংশৈঃ পশ্ঠ কৃষ্যস্তে নরৈর্য্যামৈোযমুখাৎ ততঃ ॥ 
গুরুদেবদ্ধিজাতীনাং বেদানাঞ্চ নরাধমৈঃ। 
নিন্দা! নিশা মত যৈশ্চ পাপানামভিনন্দতাম্ ॥ 
তেষাময়োময়ান্ কীলানগ্িবর্ণান্ পুনঃ পুনঃ 
কর্ণেঘু প্রেরয়ন্ত্যেতে যাঁম। বিলপতামপি ॥ 
ধৈঃ প্রপাদেববিপ্রৌোকোদেবালয়-সভাঃ শুভাঃং। 
ভঙউ.ক্ত। বিধ্বংদমানীতাঃ ক্রোধলোভামুবর্ঠিভিঃ 
তেযামেটতঃ শিতৈঃ শস্ত্ৈমুহুধিলপতাং ত্বচঃ। 
পৃথক্ কুর্বস্তি বৈ যাম্যাঃ শরীরাঁদতিদারুণাঃ ॥ 
গোত্রাক্ষণার্কমীর্গাংস্ত যেহবমেহস্তি মানবাঃ। 
তেষামেতানি কৃষাস্তে গুদেনান্ত্রাণি বায়সৈঃ ॥ 

দা কন্তাঁং যত্র কশ্মৈ দ্বিতীয়ায় প্রযচ্ছতি। 
সত্বেবং নৈকধ! চ্ছিন্নং ক্ষারনদাং প্রবাহাতে ॥ 
স্বপোষণগরে। যন্ত্র পরিত্যজতি মানবঃ। 

পুত্রভূতাকলত্রাদি বন্ধুবর্গমূকিঞ্চনম্ ॥ 
ঘতিক্ষে সম্্রমে বাঁপি মোইপ্যেবং যমকিন্বরৈঃ। 
উত্কৃতা দত্তানি মুখে ম্বমীংসান্তশ্নতে ক্ষুধা ॥ 

শরণাগতান্ যস্তাজতি লোভাধ্ত্বযপজ'বিনঃ। 
মোহপ্যেবং যন্ত্রপীড়াভিঃ গীডাতে যমকিন্করৈঃ | 
স্ুকৃতং যে প্রমচ্ছস্তি যাবজ্জম্মকৃতং নরাঃ। 

ভে পিষ্যস্তে শিলীপেধৈর্ধথৈতে পাঁপকর্দিণঃ ॥ 
ন্তাসীপহারিণে| বন্ধাঃ সর্ধগান্দেযু বন্ধটৈঃ | 
কমিবৃশ্চিককাকোলৈভুব্স্তেইহণিশং নরাঃ ॥ 
ক্ষুতক্ষামান্তুটপতজ্জিহ্ৰ! তাঁলবে। বেদনাতুর।ঃ। 
দিবামৈথুনিনঃ পাঁপাঃ পরদারভুজশ্চ যে ॥ 
তখৈব কশ্টকৈদীর্রাহটনঃ পঞ্ত শানসলিম্। 
আরোপিত! বিতিষ্নাঙ্গাঃ প্রভৃতাস্থকৃঅবাবিলাঃ ॥ 
মুযায়ামপি পৃঠ্ঠেতান্ নাশুমানান্ যয়াচুগৈঃ। 
পুরুষৈঃ পুরুষব্ঠান্ত পরদরাবম(ধশঃ ॥ 

মার্কগেয়পুরাণম ৷ 

উপাধ্যায়মধঃ কৃত্ব! স্তন্ধো! যোহ্ধ্য়নং নরঃ। 

গৃহাতি শিল্পমখব! সোইপ্যেবং শিরসা শিলাম্ ॥ 
বিভ্রৎ ক্লেশমবাপ্রেতি জনমার্পেংতিপীড়িতঃ। 
কুৎক্ামোহহনিশং ভারগীড়াব্য খিতমস্তকঃ ॥ 
মুত্রশ্েম্মপুরীষাপি যৈরুৎস্থা্ানি বারিশি। 
ত ইমে শ্লেশ্মবিঝ্ত্রহ্র্গদ্ধং নরকং গতাঃ॥ 
পরম্পরঞ্ মাংসানি তক্ষয়স্তি ক্ষুধান্িতাঃ। 

ভুক্তং নাতিখ্যবিধিনণ পূর্বমেভিঃ পরম্পরম্্॥ 
অপবিদ্ধাস্ত মৈর্বেদ] বন্য়স্াঁহ্তাগ্রিভিঃ | 
ত ইমে শৈলশৃঙ্গাগ্রাৎ পাতান্তেইধঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 
পুনতৃ পতয়ে! জীর্ণ। যাবজ্জীবন্তি যে নরাঃ। 
ইমে কৃমিত্বমাপন্ন। ভক্ষ্যন্তেহর পিপীলিকৈঃ ॥ 
পতিত গ্রতি গ্রহাদানাদ্যজনারিত্যমেবনাৎ। 

পাষাণমধ্যকীটত্বং নরঃ সততমন্ত্রতে ॥ 
পশ্ঠতো ভৃত্যব্গন্য মিতাামতিথেন্তথ(। 

একো! মিষ্টান্নভূগতৃঙ-ক্তে জলদঙ্গারনঞ্চয়ম্ ॥ 
বৃকৈর্ভয়ঙ্করৈঃ পৃষ্ঠং নিত্যমন্তোপভূজ্যতে। 
পৃষ্ঠমাংসং নৃপৈতেন যতো লোকন্ত ভঙ্গিতম্ ॥ 
অন্ধোংথ বধিরে! মুকো ত্রামাতেহযং সুধাতুরঃ | 
অকৃতজ্ঞোইধমঃ পুংসামুপকারেষু বর্ততাম্ ॥ 

অযং কৃতদ্বো মিত্রাণামপকারী স্ুছুর্মতিঃ। 
তপ্তকৃস্তে নিপততি ততো যাস্তি পেষণম্ ॥ 
করভ্তবালুকাং তন্মাৎ ততো যন্ত্রাবগীড়নম্। 
অসিপক্জবনং তন্মাঁৎ করপত্রেপ পাটনম্ ॥ 
কালস্থক্ধে তথা চ্ছেদমনেকাশ্চৈব যাতনাঃ | 
প্রাপ্য নিষ্কৃতিমেতম্মান্ন বেছ্সি কথমেষ্যতি ॥ 

শ্রাদ্ধনঙ্গতিনে৷ বিপ্রাঃ সমুৎপত্য পরম্পরম্। 
ৃষ্টা হি নিংস্যতং ফেনং সর্বাঙ্গেভাঃ পিবস্তি বৈ॥ 
স্থবর্ণন্তেয়ী বিগ্রদ্বঃ সুরাপে। গুরুতল্পগঃ | 
অধশ্চোদ্ধঞ্চ দীপ্ডাগৌ দহ্মানাঃ সমস্ততঃ ॥ 
তিষ্স্তযব্বমহআণি সুবহূনি ততঃ পুনঃ। 
জায়স্তে মানবা:£ কুষ্ঠক্ষররোগাদিচিছিতাঃ ॥ 
মৃতাঃ পুনশ্চ নরকং পুনর্জাতাম্চ তাদৃশম্। 
ব্যাধিমৃচ্ছস্তি কল্পাস্তপরিমাণং নর়ধিপ ॥ 
গোস্রো নানতরং যাতি নরকে২থ ত্রিজন্মনি। 

তখোপপাতকানাঞ্চ সর্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ 
নরকপ্রচ্যুত! যানি ঘৈর্ধৈর্বিছিতপ1ভকৈঃ। 
প্রয়াস্তি যোনিজাতানি তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥ 
ইতি মার্কগেয়ে মহাঁপুরাণে জড়োপাখ্যানে 

পিতাপুত্রমংবাদে চতুর্দশোহধ্যার়ঃ| 
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পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ। 
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যমকিস্কর উবাচ। 

পতিভাৎ প্রতিগৃহ্থার্থ খরযেনিং ব্রজেদ্ধিজঃ। 
নরকাৎ প্রতিমুক্তস্ত কমিঃপতিভযাঙ্গকঃ॥ 
উপাধ্যায়বালীকস্ত কৃত্বা শ্বা ভবতি দ্বিজঃ। 
তজ্জায়াং মনস1 বাঞ্ন্ তদ্দ্রবাঞ্চাপ্যসংশয়ম্ ॥ 

গর্দভো জায়তে জস্তঃ পিত্রোশ্চাপ্যবমানকঃ। 
সাতাপিতরাবাজুশ্ঠ শারিক সম্প্রজায়তে ॥ 
দাতুষ্পত্বাবমস্তা চ কপোতত্বং প্রপদ্যাতে। 
তামেব পীড়য়িত্বা তু কচ্ছপত্বং প্রপদ্যতে ॥ 
ভর্ভুপিগুমুপাস্নন্ যস্তিষ্টং ন নিষেবতে। 
সোহপি মোৌছুসমাপন্ো জায়তে বানরে। মৃতঃ ॥ 
ঠাঁসাপহর্কা নরকাঘিমুক্তো! জায়তে কৃমিঃ। 
অস্ুমূবশ্চ নরকাগ্চুক্তে। তবতি রাক্ষমঃ 0 

বিশ্বাসহস্তা চ নক মীনযোনৌ প্রজায়তে। 
ধান্তং যবাংস্তিলান্ মাঁষান্ কুলখান্ সর্যপাংস্চণান্। 
কলায়ান্ কলমান্ মুদগান্ গোধুমানতসীত্তথ!। 
শশ্যান্তানি বাঁ হত্বা মোহাজ্জস্তরচেতনঃ ॥ 

দ্জায়তে মহাবক্তে। মৃষিকো বত্রসরিভঃ | 
পরদা'রাতিমর্ষাত্ত, বুকে! দোরোহভিজায়তে | 
থা শৃগালে! বকো গৃধে। বাঁড়ঃ কঙ্কন্তথ| ক্রমাৎ। 

নাতৃভার্যযাঞ্চ তূর্ব,দ্বির্ষে! ধর্ষয়তি পাপন ॥ 
পুংস্কৌকিলত্বমাপ্পোতি স চাপি নরকাচ্চ্যতঃ ॥ 
দখিভার্ষযাং গুরোর্ভার্যাং রাজভার্যযাঞ্চ পাপকৃৎ। 

প্রধর্ষরিত্ব! কামাত্মা শৃকরে! জায়তে নরঃ ॥ 
ঘঞ্জদাঁনবিবাহানাং বিস্বকর্ত। ভবেত কৃষিঃ। 
পুনর্দাত1 চ কন্তায়াঃ কমিরেবোগজায়তে ॥ 
দেবতাপিতৃবিপ্রাণামদতা যেহননমন্্তে। 
বিমুক্তে! নরকাৎ সোহতি বার়সঃ সম্প্রজায়তে ॥ 

জ্যে্ঠং পিতৃনষং বাপি ভ্রাতরং যোহ্বমন্ততে । 
নরকাঁৎ সোইপি বিভ্রষ্টঃ ক্রৌঞ্চষোনৌ প্রজায়তো 
শৃদ্রশ্চ ব্রাঙ্গণীং গন্ধ! কমিষোনৌ গ্রজায়তে। 
তন্তামপতামুৎপাদ্য কাষ্ঠাত্তঃকীটকে! ভবেৎ ॥ 
শৃকরঃ কমিকে। মদ্গুশ্চগ্ডালশ্চ প্রজার়তে। 
অকৃতজ্ঞোহধমঃ পুংসাং বিসুক্কে। নরকাররঃ ॥ 

কতমঃ কমিকঃ কীটঃ পতঙ্গো বৃশ্চিকম্তথ|। 
মত্ত্তম্ত বায়সঃ কুর্ণঃ পুকসো! জার়তে ততঃ ॥ 

অশহং পুক্বং হত্বা নরঃ সঙ্জীয়তে খরঃ | 

কৃমিঃ শ্রীবধকর্তী চ বালহস্তা চ জায়তে | 
ভোজনং চোররিত্বা ভু মক্ষিক জায়তে নরঃ। 
তত্রীপান্তি বিশেষে৷ বৈ ভোঙনন্ত শৃথুষ তৎ॥ 
হত্বানত্ত সমার্জারে! জায়তে নরকাচ্চ্যতঃ। 
তিলপিণ্যাকমংমিশ্রমন্নং হৃত্বা তু মুষিকঃ॥ 
ঘ্বতং হত্বা চ নকুলঃ কাকে! মদ্গুরজামিযম্। 
মত্ম্তমাংসাপন্ৃৎ কাকঃ হ্রেনে। মার্গীমিষাপহৎ॥ 
বীচীকাকন্ত্বপহ্ৃতে লবণে দধনি ক্রিমিঃ। 
চোরয়িত্ব! পয়স্চাঁপি বলাক। সম্প্রজায়তে ॥ 
যস্ত চোরয়তে তৈলং তৈলপায়ী সজায়তে। 
মধু হ্ৃত্বা নরে! দংশঃ পৃপং হৃত্ব! পি্ীলিকঃ ॥ 
চোরয়িত্ব! তু নিষ্পাবান্ জায়তে গৃহগোলকঃ। 
আসবং চোররিত্ব! তু তিত্িরিত্বমধাপ্নয়াৎ | 
অয় হত্ব! তু পাপাত্মা বায়সঃ সম্প্রজায়তে। 

হতে কাংস্তে চ হারীতঃ কপোতে ূপ্যডাজনে ॥ 
বত্বা ভু কাঞ্চনং তাণ্ং কুমিযোনৌ গ্রজায়তে। 
পত্রোর্ণং চোরয়িত্ব তু ক্রকরত্ব্চ গচ্ছতি | 
কোষকারশ্চ কৌধেয়ে হ্বতে ব়েইভিজা়তে। 
ছুকূলে শার্গিকে পাপে হতে চৈবাংগুকে শুকঃ ॥ 
তটৈবাজাবিকং হৃত্বা বন্তং ক্ষৌমঞ্চ জায়তে। 
কার্পাদিকে হৃতে ক্রৌঞ্চো বান্বহর্ডী বকত্তথা ॥ 
ময়ূর বর্ণ কান্ হত্বা শীকপত্রঞ্চ জায়তে। 
জীবঞ্জীবকতাং যাঁতি রক্তবস্ত্রাপহমনরঃ ॥ 
ছুচ্ছুন্দরিঃ শুভ|ন্ গন্ধান্ বাসে হৃত্বা শশো! ভবেৎ॥ 

ষণ্চঃ ফঙ্গাপহরণাৎ কাষ্ঠগ্ত ঘুগকীটকঃ॥ 
পুষ্পাপহৃদ্দরিদ্রশ্চ পঙ্ুর্ানাপহ্নয়রঃ| 
শ।কহ্র্তী চ হারীতস্তোয়হর্া চ চাতকঃ ॥ 

ভৃহর্তা নরকান্ গত্বা৷ রৌরবাদীন্ সুদারুণান্। 
তৃণ-গুল্সলতাবল্লিতক্সারতর'তাং ক্রম।ৎ। 
প্রাপ্য ক্ষীণাল্লপাপত্ত নরে! ভবতি বৈ ততঃ ॥ 

কৃমি; কীটঃ পতঙ্গোইথ পক্গী তোয়চরে] মুগঃ। 

গোত্বং প্রাপ্য চ চঙালপুকপাদিজুগুপ্নি তম্ ! 
পঙ্গন্ধো বধিরঃ কুঠী বক্ণ। চ প্রপীড়তঃ। 
মুখরোগাক্ষিয়োগৈশ্চ গুদরোগৈশ্চ বাধাতে ॥ 
অপন্মারী চ ভবতি শুত্রত্বঙ্চ স গচ্ছতি ॥ 
এষ এব ক্রমে! দৃষ্টো৷ গোস্বর্ণ।পহারিণাম্। 
বিদ্যাপহারিণশ্চোগ্র। নিঙ্রয়ত্রংপিনে | গুরোঃ ॥ 
জারামন্তস্ত'পুরুষঃ পারক্যাং প্রতিপাদয়দ্। 
প্রার্পোতি বণ্চতাং মুড়ে! যাঁতনাভ্যঃ পরিচ্াতঃ। 
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যঃ করোঁতি নরো হোমমসমিদ্ধে বিভাবসৌ । 
সোহঙ্গীর্ণব্যাধিদুংখ, ৪ মন্দাগ্নিঃ সম্প্রজায়তে ॥ 

গরনিন্দা কৃতন্তং পরমর্্ীবঘ্রনম্। 
নৈষ্ঠ মাং নিত ণত্বগ পরদারোপসেবনম্ ॥ 
পরস্বহরণাশৌচং দেবতাঁনাঁঞ্ কুত্না। 
নিকৃতা। বঞ্চনং নৃণাং কার্পণ)% নৃণাত বধঃ ॥ 

যানি চ গ্রতিষিজ্ধানি তত্রবৃতিশ্ মন্ত্ুতা। 
উপলক্ষ্যাণি জানীয়ন্ক্জানীং নবক। দু ॥ 

দয়] ভূতেযু যন্বাদঃ পরলোক গ্রতিক্রিয়। 
সত্যং ভূতহিভার্ধোকির্সেদ গামাগাপর্শনম্ ॥ 
গুরুদেবধিসিদ্ধধিপু্গনং সাধুমঙ্গমঃ। 
সৎক্রিয়াভাঁপনং মৈত্রীমিতি বুদ্ধোত পণ্ডিত্তঃ | 
অন্তানি চৈব হন্ধন্মক্রিয়াডৃতাঁনি যানি চ। 
শ্বর্চুতানাং পিঙ্গানি পুকষাণামপাপিনাম্॥ 
এতছুদ্দেশতো রাজন্ ভবন্ধঃ কথিতং ময় । 

স্বর্মফলতভোক্ত ণাং পুণযানাং প পিনান্তথা ॥ 

তদেহান্যর গচ্ছ।মো দৃষ্টং সন্বং ত্বয়াধুন।। 

তবয়া দৃষ্টো৷ হি নরকম্তদেহান্ঠত্র গম্যত।ম্ ॥ 

' পুল উবাঁচ। 

ততস্তমগ্রতঃ বৃত্বা ম রাজা গন্তমুনাতঃ। 

ততশ্চ সর্বৈরুতজুষ্টং ব।তনাস্থায়িভিনূর্ভিঃ | 
গ্রা।দং কুক ভূপেতি তি তাবনুত৪কম। 
ত্বদঙ্গনঙ্গী পবনো মনে হলাদরতে হি নঃ। 

পরিতাপঞ্চ গাত্রেভাঃ পীড়াবাধাশ্চ কৃৎসশ2 | 

অপহস্তি নরব্য।প্র দয়।ং কুক মহীপতে ॥ 
এতত শ্রুত্ব। বচস্তেষং তং য!মাপুরুষং নৃপঃ। 

পপ্রচ্ছ কথমেতেষামাহলাদো ময়ি তিষ্ঠতি ॥ 

কিং ময়! কর্ম তৎ পুণাং মর্ভ্যলোকে মহত কৃতম্ 
আহল।দদাঁয়িনী বুষ্টর্ষেনেয়ং তদুদীরয় ॥ 

যমপুরুষ উবাচ। 

পিভৃদেবাতিথিপ্রৈষ্যশিষ্টেনান্নেন তে তন্থুঃ। 
পুষ্টিমভাগত যম্মাৎ তদগতঞ্চ মনে! যতঃ ॥ 

ততন্ত্গা্রসংসগশ পবনে। হলাদদায়কঃ। 
পাপকর্মকৃতো রাঁজন্ যাতন। ন প্রবাধতে ॥ 

অশ্বমেধাদয়ে! যক্গাব্বয়েষ্ট। বিধিহদূঘতঃ | 

ততস্বদ্র্শনাদঘ[মা। যষ্থশস্ত্রাগ্সিবায়সাঃ ॥ 

গীড়নচ্ছেদ্দ।হাদিমহাদুঃখত্া হেতৰং। 
মৃছুবমাগত। ধাজন্ তেজমাপহভাত্তব ॥ 

মাকত্েয়পুরাণমূ.। 

রাজোবাচ। 

ন বর্ণে ব্রক্মলোকে ব। তৎ স্থুখং প্রাপ্যতে নটরঃ। 
যদাধরন্ন্তনির্বাণদাঁনোথমিতি মে মতিঃ ॥ 
যদি মত্সপ্নিধাঁবেতাঁন্ যাতনা ন প্রবাধতে | 
ততো ভদ্রমুখাত্রাহং স্থান্তে স্থাথুরিবা চলঃ ॥ 

যমপুরুষ উধাঁচ। 

এহি রা'জন্ প্রগচ্ছামে! নিজপুণযসমজ্জি তান, | 
ভূঙক্ষ ভোগানপাস্তেহ যাতনাঃ পাপকর্মণ।ম্ ॥ 

রাজোবাচ। 
তন্মন্ন তাবদযান্তামি যাবদেতে সুহুঃখিতাঃ। 
মৎ্সন্নিধানাৎ স্থখিনে। ভবস্তি নরকৌকসঃ ॥ 
ধিক্ তন্ত জীবনং পুংসঃ শরণাঁথিনমাতুরম্। 
থে। নার্ভমন্তগৃহাতি বৈরিপক্ষমপি ফবম্ | 
যক্ঞদানতপাংসীহ পরঙ্জ চ ন ভূতয়ে। 
ভবস্তি তন্ত যন্তার্তপরিত্রাণে ন মানসম ॥ 
নরস্ত যন্ত কঠিনং মনে! বাঁলাতুরাদিযু। 
বৃদ্ধেযু চ ন তং মন্তে মানুষং রাক্ষসে। হি সং 
এতেযাং সগ্নিকর্ষাৎ তু যদ্যগ্িপরিতাপজমূ। 
তখোগ্রগন্ধজং বাপি ছুঃখং নরকসম্তবম.॥] 

কুৎপিপসাভবং ছুঃখং যচ্চ মৃকচ্ছণপদং মহৎ । 
এতেষাং ভ্রাণদানস্ত মন্তে ্ব্গসখাৎ পরম ॥ 
প্রাপ্গ্যন্তযার্ত। যদি সুখং বহবে। ছুঃখিতে ময়ি। 
কিনু প্রাপ্তং ময় ন শ্তানতস্মাত্বং ব্রজ মাচিরম্॥ 

যম্পুরুষ উবাচ। 1০ 4601 

এষ ধর্মশ্চ শত্র্চ ত্বাং নেতুং সমুপাগতৌ। 
অবশ্ঠমস্মাদগস্তব্যং তম্মাৎ পাথিব গম্যতাম্ ॥ 

ধর্ম উবাচ। 

নর[মি তামহং স্ব্গং তয় সম্যগুপাসিতঃ। 

বিমানমেতদারুহ ম। বিলম্বন্থ গম্যতাম,॥ 

রাজোবাচ। 

নরকে মানব! ধর্ম পীড্যন্তেহত্র সহম্রশঃ। 

আহীতি চার্তাঃ ক্রনদস্তি মামতো ন ব্রজাম্যহ্ম্। 
ইন্ত্র উবাচ। 

কর্মৃণা নরকপ্রাপ্রিরেতেষাং পাপকর্থিপাম্। 
স্ব্ন্্য়াপি গন্তব্যে নৃপ পুণ্যেন কর্ণ ॥ 

রাজেোবাচ। 
যদি জানাসি ধর্ম ত্বং ত্বং ব শত্রু শচীপতে। 
মম যাবত্প্রমাণস্ত শুভং তদ্বক্ত,মর্থঃ | 



যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ 

ধর্ম উবাচ। 
অব্বিন্দবে! যথাভ্তোধো যথা ব1 দিবি তারকা: । 
যথ! বা বর্ষতে| ধারা গঙ্গায়াং সিকতা৷ যথ| ॥ 

অসংখ্যেয়! মহারাজ যথা! বিন্দাদদয়ে! হাপাম্। 
তথা তবাপি পুথ্যন্ত সঙ্থ্যা নৈবোপপদ্যতে | 
অনুকম্পমিমামদ্য নারকেতিহ কুর্বতঃ। 
তর্দেব শতলাহঅনঙ্খ।ামুপগতং তব ॥ 

তাগচ্ছ ত্বং নৃপশ্রেষ্ঠ তত্তোজ,মমরালয়মূ। 
এতেপি পাপং নরকে ক্ষপয়স্ত স্বকর্্মজম্ ॥ 

রাজোবাচ। 

কথং ম্পৃহাং করিষ্যস্তি মৎসম্পর্কেষু মানবাঃ। 
যদি মত্সন্লিধাঁবেষ।মুতকর্ষে! নোপজায়তে | 
তন্ম।দ্যৎ সুকৃতং কিঞ্চিম্মমান্তি ত্রিদশাধিপ। 
তেন মুচ্যস্ত নরকাৎ্ পাপিনো যাতনাং গতাঃ ॥ 

ইন্ত্র উবাচ। 
এবমুদ্ধতরং স্থানং তয়াবাপ্তং মহীপতে। 
এতাংশ্চ নরকাৎ পশ্ঠ বিমুক্তান পাপকারিণঃ ॥ 

পুজ উবাচ। 
ততো২পতৎ পুশ্বৃষ্টিন্তশ্টোপরি মহীপতেঃ। 
বিমানঞ্চাধিরোপ্নং ক্বর্লোকমনয়গ্জরিঃ ॥ 
অহঞ্চান্তে চ যে তত্র যাতনাভ্যঃ পারচ্যুতাঃ। 
প্বকর্্মফলনিন্দিষ্টং ততে] জাতান্তরং গতাঃ ॥ 
এবমেতে সমাথ্যাতা নরক দ্বিজসন্ম। 
যেন যেন চ পাপেন যাঁং যাং ফেনিমুপতি বৈ। 
তৎ তত সর্বং সমাখ্যাতং যথ। দৃষ্টং ময়া পুরা । 
পুরান্থতবজং জ্ঞানমবাপ]াবিতথং তব। 
অতঃ পরং মহাভাগ কিমস্ৎ কথরাশি তে ॥ 

ইতি মার্কের়ে মহাপুরাঁণে পিতা-পুজ- 
সংবাদে পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

যোড়শোহধ্যায়ঃ | 
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পিতোবাচ। 

কথিতং মে ত্বয়| বৎস সংসারন্ত ব্যবস্থিতম্। 
্বরূপমতিহেয়ন্ত ঘটীষন্ত্রবপবায়মূ ॥ 
[দেবমেতদখিলং ময়াবগতমীদৃশম্। 
কং ময় বন্দ কর্তব্যমেবমশ্রির্ ব্যবস্থিতে ॥ 

পুক্র উবাচ। 
দি মদ্ষচনং তাত শ্রন্দধ।স্তবিশঙ্কিতঃ | 

৩৯ 

তত পরিতাজা গারস্থ্যং বানগ্রস্থপরে! ভব ॥ 
তমনুষ্ঠায় বিধিবদ্বিহায়গ্িপরিগ্রহম্। 
আত্মন্তাত্মানমাধায় নির্ন্দো নি্পরিএাছঃ ॥ 
একাস্তরাশী বশ্তাত্ব! তব তিক্ষুরতন্দ্রিতঃ। 
তত্র যোগপরে! তৃত্বা বাহাম্পর্শবিবর্জিতঃ | 
ততঃ প্রাপ্সাসি তং ঘোগং ঘঃখনংযৌগভেষজম্ 
মুক্িহেড়ুমনৌণম্যমনাঁখ্োয়মসঙজিনম্। 
যৎ্সংযোগান্ন তে যোগে তৃয়ো! ভূতৈর্ভবিযাতি ॥ 

পিতোবাচ। 
বন্ন যোগং মমাচক্ষ মুক্তিহেতুমতঃ পরম্। 

যেন ভূতৈঃ পুনভূ'তো নেদৃগ্ছঃখমবাপুয়াম্॥ 
যত্রাসকিপরস্তাত্বা মম ংসারবন্ধনৈঃ | 
নৈতি যোগমযোগেইপি তং যোগমধুন। বদ্ধ | 
সংসারাদিত্যভাপান্তিবিপ্লষ্যদ্দেহমানসম্। 
বরহ্মজ্ঞানাম্বশীতেন সিঞ্চ মাং বাঁকাবারিণ| ॥ 
অবিদযাকষ্ঃসর্পেণ দষ্টং তদ্বিষপীড়িতম্। 
শববাকামূৃতপানেন মাং জীবয় পুনমুর্তমূ। 
পুত্রদারগৃহক্ষেত্রমমত্থনিগড়ার্দিতম_। 
মাং মোচয়েষ্টসস্ত।ববিজ্ঞানোদবাটনৈস্রন_| 

পুল উবাচ । 

শৃণু তাত যথা যোৌগো দভ্তাব্রেয়েণ ধীমতা। , 
অলককান্ন পুবা প্রোক্তঃ সম্যক পৃষ্টেন বিস্তরাৎ ॥ 

পিতোবাচ। 

দতাত্রেয়ঃ স্ৃতঃ কন্ত কথং বা যোগমুক্তবান্। 

কশ্চালর্কোং মহ।ভাগে। যো যোগং পরিপৃষ্টবান্ ॥ 
পুজ উবাচ। 

কৌশিকো ত্রাঙ্মণঃ কশ্চিৎ প্রতিঠানেইভবৎ পুরে 
সোহন্জন্নক্কতৈঃ পাটপঃ কুষ্ঠরোগাতুরোইভবৎ॥ 
তং তথ। ব্যাধিতং ভার্ধযা পতিং দেবমিবার্চয়ৎ | 
পাদাত্যঙ্গাঙ্গনংবাহন্নানাচ্ছাদনভোজনৈঃ ॥ 
রেপ মৃন্রপুরীষাস্থক্ প্রবাহক্ষালনেন চ। 
রহশ্চৈবোপচারেণ প্রিয়মন্তাষণেন চ ॥ 
স তয়! পুজামানোংপি সদাতীববিনীতয়]। 
অতীবতী ব্রকো পত্বায্নি্ৎ্সয়তি নিষ্ঠরঃ | 
তথাপি প্রণভ! ভাধ্য|। তমমন্যত দৈবতম্। 
তং তথাপ্যতিবীভৎ্সং দর্বশ্রেষ্ঠমমন্তত ॥ 
অচংক্রমণশীলোহপি ম কদাচিদ্দিজোত্তমঃ। 
প্রহ ভার্য/াং নয়ন্থেতি ত্বংমাং তষ্তা নিবেশনষ ॥ 
যা লা বেহ। ময়া দৃষ্ট] রাজমার্গে গৃহোধিতা। 
তাং মাং প্রাপয় ধর্মাজে সৈব গে হাদি বর্ততে ॥ 



৩২ 

দৃষ্ট হুর্ষের্াদয়ে বাল! রাত্রিশ্চেয়মুপাগতা। 
দর্শনানস্তরং সা মে হদয়ান্নাপসর্পতি। 
যদি ন! চারুসর্ধাঙ্গী পীনশ্রেণিপয়োধরা । 
নোপগৃহতি তম্গী তন্মাং ত্রক্ষ্যসি বৈ মৃতম্। 
বামঃ কামে! মন্গষ]াণাং বহুভিঃ গ্রার্থ্যতে চ সা। 
মমাশক্তিশ্চ গমনে সন্কুলং প্রতিভাতি মে। 
তৎ তদ। বচনং শ্রত্বা ভর্ভ,ঃ কাঁমাতুরশ্ত সা। 
তৎ্পত্বী সতকুলোৎপন্ন। মহাভাগ। পতিত্রতা ॥ 
গ।ড়ং পরিকরং বন্ধ! শুহমাদায় চাধিকম্। 
স্কন্ধে ভর্তারমাদায় জগাম মুহুগামিনী | 
নিশি মেঘান্তৃতে ব্যোয়ি চলছিছ্াৎপ্রদর্শিতে। 
রাজমার্ে প্রিয়ং ভর্তৃশ্চিকীর্যস্তী ঘিজাঙগন1। 
পথি শূলে তথা প্রোতমচৌরং চৌরশঙ্কয়। 
মাগুব্যমতিহ্ঃখার্তমন্ধকারেইথ স দ্বিজঃ | 

পত্বীস্কন্ধে সমারঢুশ্চালয়ামাস কৌশিকঃ। 
পাদাবমর্ষণাৎ্ জুদ্ধে! মাঁগুব্যন্তমুবাচ হ 
যেনাঁহুমেবমতার্থং ছুঃখিতশ্চাপিতঃ পদ 
দ্শ|ং কষ্টামন্ুপ্রপ্তঃ স পাপাত্মা নরাধমঃ ॥ 
হধ্যোদয়েহবশঃ প্রাণৈধিযোক্ষ্যতি ন সংশয়ঃ। 
ভাস্করালোকনাদেব স বিনাশমবাগ্মাতি ॥ 
তশ্ত ভার্ধযা ততঃ শ্রত্বা তং শাপমতিদাঁরুণম্। 

প্রোবাচ ব্যথিতা সুর্ষ্যো নৈবোদয়মুপৈষ্যতি ॥ 
ততঃ হুর্য্যোদয়াভাব।দভবঙ্ সম্তত1 নিশ]। 

বহুন্যহঃপ্রমাণানি ততো দেব! ভয়ং যযুঃ ॥ 
নিঃম্বাধ্ায়বষট্কারন্বধাস্বাহাবিবঞ্জিতম্। 
কথং নু খন্িদং সর্বং ন গচ্ছেৎ সংক্ষয়ং জগৎ ॥ 
অছোরাত্রব্যবস্থায়! বিন! মানর্তৃসংক্ষয়ঃ। 
তৎমংক্ষয়ার তবয়নে জ্ঞায়েতে দক্ষিণোত্রে ॥ 

বিন! চায়নবিজ্ঞানা কালঃ সংবৎসরঃ কৃতঃ | 
সংবংসরং বিন। নান্তৎ কালজ্।নং প্রবর্ততে ॥ 
পতিত্রতায়। বচন। নোদগচ্ছতি দিব।করঃ। 

হুর্ষ্যোদয়ং বিন] নৈব সনদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ | 
নাগ্নেখিহরণঞ্ৈব ক্রত্বভাবম্চ লক্ষ্যতে। 
নবাপ্যায়নমন্াকং বিনা হোমেন জায়তে ॥ 

ষয়মাপ্যাক্িত! মর্ত্যৈষজ্জভাগৈর্বথোচিতৈঃ| 
ৃষ্ট্। তানন্ুগৃহীমে। মর্ত)ান্ শল্ত।দিসিদ্ধয়ে ॥ 
নিশ্পাদিতান্বোষধীষু মর্ত্যা যজ্ঞ যজস্তি নঃ। 
তেষাং বয়ং প্রষচ্ছামঃ কামান্ যক্তা্দিপুজিতাঃ 
অধে! হি বর্ষাম.বয়ং মর্তাশ্চোর্ধ প্রবষিণঃ | 
তৌয়বর্ষেণ হি বয়ং হবিবর্ষেণ মানবাঃ ॥ 

যাকখডেয়পুরাণমূ। 

যে নাম্মাকং প্রযচ্ছস্তি নিত্যনৈমিত্বিকীঃ ক্রিয়াঃ 
ক্রতূভাগং ছুরাত্বানঃ স্থয়ধাপ্নস্তি লোলুপাঃ॥ 
বিনাশায় বয়ং তেষাং তোয়স্থ্য]াগিমারুতান্। 
ক্ষিতিঞ্চ সনদ যয়ামঃ পাপানামপকারিণ।ম্ ॥ 
ছুষ্টতোয়াদিভোগেন তেষাং তুস্কতক শিরণাম্। 

উপসর্গীঃ প্রবর্তস্তে মরণায় সুদারুণাঃ ॥ 

যে ত্বম্ম।ন্ প্রীণয়িত্ব! তু ভূঙ্জতে শেষমাত্মন!। 
তেষাং পুণ্যান.বয়ং লোকান্ বিদধ।ম মহা ত্বনীম্, 
তন্নাস্তি সর্বমেবৈতদ্বিনৈষাং স্থষ্টিসংস্থিতিম্। 
কথং নু দিনসর্গঃ শ্যাদন্তে(হন্তমবদন্ সুরাঃ | 
তেষামেব সমেতানাং যজ্ঞবুচ্ছিত্তিশঙ্কিনাম্। 
দেবাঁনাং বচনং শ্রত্থা প্রাহ দেবঃ প্রজাপতি ॥ 

তেজঃ পরং তেজসৈব তগস। চ তপস্তথ|। 
প্রশাম/তেহমবাত্তপ্ম!চ্ছগুধবং বচনং মম ॥ 
গতিব্রতীয়। মাহাতআ্সাঙশ্পোদশচ্ছতি দিবাকরঃ। 

ত্য চামুদয়ান্ধার্নিমর্ত্য।নাং ভবতাং ভথ। ॥ 
তম্মাৎ পতিতব্রতামত্রেরননুয়াং তপস্থিদীম্। 
প্রসাদয়ত বৈ পত্বীং ভানোক্দয়কামায়। ॥ 

পুত্র উবাচ। 
তৈঃ স! প্রসাদ্িতা। গত্ব। প্রাহে্ং ক্রিয়তামিতি। 
অযাচস্ত দ্রিনং দেব! ভবত্বিতি যথ। পুরা ॥ 

অনহ্থয়োবাঁচ। 

পতিব্রতায়। ম।হাআযং ন হীয়েত কথন্ত্বিতি। 
সম্মান্য তন্মাৎ তাং সাধ্বীমহঃ শ্রক্ষম্যহং সুরাঃ 

যথ। পুনরহোরাত্রসংস্থানমুপজায়তে। 

যথ! চ তশ্ত1ঃ শ্বগতির্ন সাধ্য নাশমেষাতি ॥ 
পুত্র উবাচ। 

এবসুক্ক। স্ুরাংস্তস্ত! গত! সা.মনিরং শুভা। 
উবাচ কুশলং পৃ! ধর্্মং ভর্ত্তথাস্মনঃ ॥ 

জনহয়োবাচ। 

কচ্চিন্ন্দসি কল্যাণি স্বভর্তকুধদর্শনাৎ। 
কচ্চচ্চাখিলদেবেভে মম্যসেতভ্যধিকং পতিম্ ॥ 
ভর্তৃশুশ্রষণাদেব ময়। প্রাপ্তং মহৎ ফলম্। 

সর্বকামফলা বাপ্ত্য প্রতাহাঃ পরিবর্তিতাঃ ॥ 
পঞ্চরানি মন্গয্যেণ সাধ্বি দেয়ানি সর্বদ|। 

তথাত্মবর্ণধন্মেণ কর্তব্য ধনসঞ্চয়ঃ ॥ 
প্রাপুশ্চার্থস্ততঃ পাজে বিনিযোজ্য বিধানতঃ। 
সত্যার্জবতপোদানৈর্দয়াযুক্তো ভবেৎ সদা? 
ক্রিয়শ্চ শাস্্রনিদ্দিষ্ট রাঁগদ্বেষবিবজ্জিতাঃ | 
কর্তব্য! অন্বহং শ্রদ্ধাপুরস্কারেণ শক্তিতঃ ॥ " 



যোড়শোহ্ধ্যায়ত। 

খ্বজাভতিবিছিতানেব লোকানাপ্রোতি মানবঃ। 

৩৩ 

ময় হি সর্কদ| স্রীণাং মাহাস্থাং বরবর্ণিনি। 
ক্লেশেন মহত! সাধিব প্রাজাপত্য।দিকান্ ক্রমাৎ| পতিব্রতানামারাধ্যমিতি সম্মানয়ামি তে ॥ 

 ছিয়ত্বেং সঙন্তন্ত নরৈছ্হিখজ্জিতন্ত বৈ। 
পুণ্যস্তা্ধাপহারিণাঃ পতিশুশ্রযয়ৈব ছি ॥ 
জান্তি ভ্ীণাং গৃথগ্যঞ্জে। ন শ্রান্ধং নাপুযুপেরধিতম্ 
ভর্ত শুজধয়ৈটবতান্ লোকানিষ্টান্ ব্রজস্তি ছি। 
তন্মাৎ ম।ধ্বি মহাভাঁগে পতিগুশ্রষণং প্রতি । 
ত্বরা মতিঃ সদ কার্ধা। ষতে। ভর্তা পর গতিঃ ॥ 

বদ্দেবেভ্োো যচ্চ পিত্রাগতেভাঃ 
কুর্ধাস্তর্কা ভার্চনং সৎক্রিয় তঃ। 
তন্তাঁপাদ্ধং কেবলানন্তচেত। 

নারী ভুঙ কে ভর্ভুশ্রঘটযেব ॥ 
পুত্র উবাচ। 

তশ্থাস্তদ্থচনং শ্রত্ব! প্রতিপূজা তথাদরাহ। 
প্রভ্যুবাচান্রিপত্ধীং তামনুহুয়ামিদং বচঃ ॥ 
ঘন্যাম্মান্তুগৃহীতান্মি দেবৈশ্চাপ্যবলোকিত]। 
যন্সে প্রকৃতি কলা।ণি শ্রদ্ধাং বদ্ধয়ূস পুনঃ | 
জানাম্যেতন্ন নারীণ1ং কাঁচিৎ পতিনম1 গতিঃ। 

তত্প্রীতিশ্চোপকার[য় ইহ লোকে পরর ৮॥ 
পতিপ্রসাদ।দিহ চ প্রেত চৈব ঘশস্থিনি। 
নারী স্থখমবাপ্পোতি নার্ধ ভর্তা হি দেবতা ॥ 

স! ত্বং ন্ূহি স্ছাভাগে প্রপ্ত।য়া মম মন্দিরম্। 
আর্ধ্য।য়। যন্ময়। কার্যযং তথার্যেণাপি বা শুভে। 

অনহথয়োবাচ। 

এতে দেবাঃ সহেন্দ্রেণ মামুপাগমা ছুঃখিভাঃ। 
তবন্থাকা(পাস্তমতকর্খ্রদিননক্রংনিরূপণাঃ ॥ 
বচস্তেহণিশ।সংস্থ।ং যথাবদবিখগ্িতাম্। 
জহং তদর্থমাঁয়াত শৃণু চৈতদ্ধচো মম | 
দিনাঁভাবাৎ সমস্তান/মভাবে যাগকর্মণাম, | 
তদভাবাৎ স্ুরাঃ পু্তিং নোপয়াস্ত তপস্থিনি॥ 

অহ্ৃশ্চৈৰ নমুচ্ছেদহুচ্ছেদঃ সর্ববকর্ধণাঁম্। 
তছুচ্ছেদাদনাবৃষ্ট্য। জগছুচ্ছেদমেষাতি ॥ 

তত ত্বমিচ্ছদি চেদেতং জগদুদ্ধর্মাপদঃ। 
প্রসীদ দাধ্বি লোকাণাং পুর্ববদ্ধবর্ততাং রবিঃ | 

্রাঙ্গগ্যুবাচ। 
মাগুচবাযন মহাভাগে শপ্ডে। ভর্কা মমেশ্বরঃ | 
স্ষ্যোদয়ে বিনাশং ত্বং প্রাপ্াসীতাহিমন্্যন| | 

আনহয়োবাচ। 

যদি ব। রোচতে ভদ্রে ততম্বদ্বচনাদহম্। 
করোমি পূর্ববদ্দেহং তর্ধারঞ্চ নবং তব । 

০ 

পুজ উবাঁচ। 
তথেতুযুক্তে তয়। নুর্যযমান্ুহাব তপন্থিনী। 
অনহ্য়ার্থামুদ্যমা দশতাত্রে তদ। নিশি ॥ 

ততো ৰিবন্বান্ ভগবান্ ফুল্লপদ্মারুণ।কুতিঃ | 

শৈলরাজানমুদয়মাকরোহোকুমণ্ডলঃ ॥ 
সমনস্তরমেবাস্ত! ভর্তা! গা পৈর্যযুজ্যত। 
পপাত চ মহীপৃষ্টে পতস্তং জগৃছে চ ম।॥ 

অনহুয়োবাচ। 
ন বিষাদস্বয়! ভদ্রে কর্তব্যঃ পশ্ত মে বলম্। 
পতিশুঞ্জষয়াবাপং তপসঃ কিং চিরেণ তে ॥ 
যথ| ভর্ত, সমং নান্তমপশ্ঠং পুরুষং কচিৎ। 
বপতঃ শীলতো! বুদ্ধা। বাম্মাধূর্যা দিভৃষণৈঃ ॥ 
তেন দত্যেন বিপ্রোত্যং ব্যাধিমুজঃ পুনর্য,ব। 
প্রাপ্রোডু জীবিতং ভার্ধ/মহ।য়ঃ শরদাং শতম্। 
যথা ভর্ভুননং নান্তমহং পশ্তামিঃ দৈবতম্। 
তেন মতোন বিপ্রে।২য়ং পুনজ্জীবন্বনাময়ঃ | 
কম্মণা মনসা বাচা ভর্ভুরারাধনং প্রতি। 
যথ। মমোদ্যমে। নিত্যং তখায়ং জীবতাং ধিক: 

পুক্র উবাচ। 

ততো বিপ্রঃ সমুত্তস্তো বঠাধিমুদ্ধঃ পুনর্ধূবা। 
্বভাভিঙানয়ন্ বেশ বৃন্দারকঃ ইবাজরঃ ॥ 
ততোইপতঙ পুষ্পবৃষ্টির্দৈববাদ্যাদিনিম্বনঃ। 
লেভিরে চ মুদং দেবা অনস্থয়মথা ক্রবন্। 

দেব! উচুঃ। 
বরং বৃণীঘ কল্যাঁপি দেবকার্ধযং মহৎ কুতম। 

ত্বয়! যম্মাং ততো দেবা বরদান্তে তপশিনি। 
অনহ্য়োবাচ। 

যদি দেবাঃ প্রননল্লা মে পিতামহপুযর়োগমাঃ। 
বরদ। বরযোগযা চ যদাহং ভবভং মতা । 

তদ্ধাস্ত মম পুজন্ং ব্রহ্মবিষুঃমহে্বরাঃ। 

যোগঞ প্রাপ্য ভর্তুহছিত। রেশমুকয়ে ॥ 
এনমব্বতি তাং দেব! ব্রহ্গবিষুঃশিবাদয়ঃ | 
প্রো জগুর্বখাহায়মনুমান্ত তপন্থিনীম্। 

ইতি মার্কণেসে মহাঁপুরাণে পিতাপুর. 

সংবাদে অনসুয়াবর প্রাপ্ডিনাম 
ধোড়শোহধায়ঃ। 



৩৪ 

সপগ্তদশোধ্ধ্যায়ঃ | 
রঙ 

পপ (টি ও পপ 

পু উধাচ। 

ততঃ কালে বছতিথে ছ্বিতীয়ে! ব্রঙ্গণঃ সুতঃ। 
দ্বতার্ধযং ভগবানভ্রিরনসুয়ামপশ্ঠত ॥ 

খতৃমাতাং সুচ্বন্গীং লোভনীয়োত্তমাক তিম্। 
সকামে! মনস| তেজে স মুনিস্তামনিন্িতীম্ ॥ 
তশ্তাভিধায়ত্স্তীস্ত বিকারো যোইবজায়ত। 
তমেবোব!হ পবনস্তিরশ্চোর্ধঞ্চ বেগবান ॥ 
ব্রহ্গরূ পঞ্চ গুক্লাভং পতমানং সমস্ততং। 

ফধোমকূপং রজোপেতং দিশস্তং জগৃভ্র্দশ ॥ 

সসোমে! মানসো। জে তন্তামত্রেঃ প্রজাপতেঃ 

পুজ: সমন্তসরানামাযুরাধার এব চ॥ 

তুষ্টেন বিষুন1 জজ্ঞে দতাত্রেয়ো! মহাত্মন1। 

মার্কতেয়পুরাণম্। 

দিৰো বর্ঘশতে পূর্ণে বা তে ন তাজস্তি ভম্। 

ততপ্রীত্য। সরসম্তভীরং পর্বে মুনিকুমারকাঃ ॥ 

ততে| দিব্যাশ্বরধরাং চারুপীননিতঙ্থিনীম্। 
নাঁরীমাদায় কল্য।শীমুত্ততার জলাশুনিঃ ॥ 

স্রীসন্লিকর্ষাদ্যদেতে পরিত্যক্ষ্াস্তি মামিতি। 

খুনিপুত্রান্ততোহসঙ্ী স্থাস্তামীতি বিচিন্তয়ন্। 

তথাপি তং সুনিস্থৃত। ন ত্যজস্তি যদ মুনিম্। 

ততঃ সহ তয় নার্ষা। মদ্যপানমথাপিবৎ॥ 

স্ুরাপানরতং তে ন সভার্য্যং তত্যজুন্ততঃ | 

গীতবাদ্যাদিবনিতাভোগসংসর্গদূধিতম্। 
মন্যমান]। মহাস্বানং পীতানমবসবিক্রযম্ ॥ 

নাবাঁপ দৌষং যোগীশে। বারুণীং স পিবন্নগি। 

অস্তাবসয়িবেশ্মাস্তর্মাতরিশ্বা বসন্িব ॥ 

স্বরাং পিবন্ সপত্বীকস্তপত্তেপে স যেগবিৎ। 

যোগীস্বরশ্িন্ত্যমানো। যোগিভির্,কিকাজ্কিভি 

স্বশরীরাৎ সমুৎপাদ্য সত্বোত্রিক্তে। দ্বিজোত্তমঃ | 

দত্তাত্রেয়ঃ ইতি খ্যাতঃ সোইনস্থয়াস্তনং পপৌ। 
বিষুুরেবারতীর্ণোহসৌ ধিতীয়ে হত্রেঃ স্বতোইভবৎ 
সপ্তাহাৎ প্রচ্যুতো। মাতুরুদরাৎ কুপিতো যতঃ। 
হৈহয়েন্ত্র মুপা বৃত্তম পরাধ্যস্তমুদ্ধতম ॥ 

দষ্ট তো কুপিতঃ সদ্যে দগ্ধকামঃ স হৈহয়মূ। 
গর্ভবানমহায়াপদুঃথামর্ষসমন্থিতঃ | 
দুর্বাসান্তমসোত্রিজে। রুদ্রাংখঃ সমজায়ত। 

ইতি পুভ্তরথয়ং তন্তা জজ্ঞে ব্রদ্মেশটবষ্বম্। 
সোমো। ব্রন্মাভবধিষুদ্দতাতেয়ে! ব্যজায়তঃ। 
দুর্ধানাঃ শঙ্কর! জজ্জে বরদানাদ্দিবৌকসাম্॥ 
মোমঃ ্বরশ্মিভিঃ শ্বীতৈব্বীরধৌষধিমানবান্। 
আপ্যায়য়ন্ সদা শ্বর্ে বর্ততে স গ্রজাপতিঃ ॥ 

দত্তাত্রেয়ঃ গ্রজাং গাঁতি ছুইদৈত্যনিবহ থাৎ। 
শিষ্টানুগ্রহক্কচ্চেতি জেয়শ্চাংশঃ স বৈষ্ণবঃ ॥ 
নির্দহতাধমস্তারং হুর্বাসা ভগবানজঃ। 
রৌদ্রং সমাশ্রিতা বপুদ্র্মনোবাগৃতিরুদ্ধতঃ ॥ 
সোমত্বং ভগবানত্রিঃ পুনশ্চক্রে গ্রজাপতিঃ। 
দত্বাত্রেয়োহপি বিষয়ান্ যোগস্থো। বুভূজে হরিঃ 
ছুর্বান।ঃ পিতয়ং হিত্বা মাতরঞ্চোত্বমং ব্রতম্। 
উন্মস্তাধ্যং সমাশ্রিতা পরিবভ্রাম মেদিনীম্ ॥ 
মুনিপুত্রবৃতো। যোগী দতাত্রেয়োহপ্যসঙ্গিত।ম্। 
অভীদ্সামানঃ সরসি নিমমজ্জ চিরং গ্রভূঃ ॥ 
তথাপি তং মহাস্মানমতীবপ্রিয়দর্শনমূ। 
তত]জুর্ন কুমারাস্তে সবুদ্তীরমাঅিতাঃ ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুবাঁণে পিতাপুত্র 
সংবাদে দত্তারেয়োত্প তির্নাম 

সগডদশেোইধ্যায়ঃ। 

অফ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 
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পু উবাচ। 
কম্তচিত্বখ কালশ্ত কৃতবীর্ধযাত্মজো ইজ্জুনঃ। 
কৃতবীর্ষ্যে দিবং যাতে মন্ত্রিতিঃ সপুরোহিতৈঃ 
পৌরৈশ্চাআ্াভিষেকার্থং সমাহৃতোইপ্রবীদিদম 
নাহং রাঞ্যং করিষটামি মন্ত্রিণো নরকোতরম্ 
যদর্থং গৃহাতে শুন্ধং তদনিষ্পাদয়ন্ বৃথ!॥ 
পণ্যানাং দ্বাদশং ভাঁগং ভূপালায় বণিগ্জ্রনঃ 
দত্ার্থরক্ষিতিরার্গে রক্ষিতো৷ যাতি দস্থাতঃ ॥ 
গোপাশ্চ ঘ্ৃততক্রাদেঃ ষড় ভাগস্চ কৃষীবলীঃ 
দববান্ততুভূজে দদথার্ধদি ভাগং তভোহধিকম্ ॥ 
পণ্যাদীনাঁমশেষাগাঁং বণিজে। গৃহৃতস্ততঃ | 

ইষ্ট পূর্ভবিনাশায় তড্রীজ্শ্চৌরধর্থিণঃ | 
যদাটনাঃ পাপ্যতে লোকক্তদ্বত্যস্তরসংশ্রিতঃ 

গৃহুভো৷ বলিষড়ভাগং নৃপতেনরিকো ফ্বম্॥ 
নিরূপিতমিদং রাজ্ঞঃ পুর্ব রক্ষণবেতনম্। 
অরক্ষংশ্চৌরতশ্টৌর্য)ং তদেনো নৃপতের্ভবেৎ 
তন্মাদ্যদ্দি তপস্তপ্ত। প্রাঙ্গো যোগিত্বমীপিত 
ভুবঃ পাঁলনসামধ্যযুক্ত একে। মহীপতিঃ ॥ 



অন্টাদশোধ্ধ্যায়ঃ | 

পৃথিব্যাং শঙবধৃত্মান্তত্বহমেবদ্ধিসংযুতঃ। 
ততো ভবিষ্যে নাত্মরনং করিষ্যে গাপভাগিনম্ ॥ 

পুর উৰাচ। 
তন্ত তন্িশ্চয়ং জ্ঞাত! মন্ত্রিমধ্যে স্থিতোহব্রবীৎ্। 
গর্গো নাম মহাবুদ্িমুনিত্রেষ্ঠো! বয়ে!ংতিগঃ ॥ 

বদ্যেবং কর্ত,কামন্ত্ং রাজ্যং সমাক্ প্রশামিতুম্। 
ততঃ শৃণুষ মে বাক্যং কুরুঘ চ নৃপাত্মজ।॥ 

দত্তাত্রেয়ং মহাভাগং সহাক্রোণীকুতাশ্রয়মূ। 
তমারাধয় ভূপাল পাতি যো ভুবনত্রয়ম.॥ 

যোগযুকং মহাঁভাঁগং সর্বদ্ধ সমদশিনম্। 
বিষ্টোরংশং জগন্ধ।তুরবতীর্ণং মহীতলে ॥ 
যমারাধ্য সহআক্ষঃ প্রাপ্তবান্ পদমাত্মনঃ। 
হৃতং দুরাত্মভির্দৈত্যের্জঘান চ দিতে; স্থৃতান্ ॥ 

অজ্জ্বন উবাচ। 
কথমারাধিতো দেবৈর্দতারেয়ঃ প্রতাপবান্। 
কথঞ্চাপহৃতং দৈতো রিক্ত প্রাপ বাসবঃ ॥ 

গর্গ উবাচ। 
দেবানাং দানবানীঁঞ্চ যুদ্ধমাসীৎ সুদারণম্। 
দৈতাানামীশ্বরো জন্তে! দেবানাঞ্চ শচীপতিঃ ॥ 
তেষাঞ্চ যুধ্যমানানাঁং দিব্যঃ সম্বত্সরে1 গতঃ। 
ততো দেবাঃ পরাভূত দৈতা। বিক্নয়িনোইভবন্ 
বিপ্রচিত্তিমুখৈর্দেব। দানবৈস্তে পরাজিতাঃ| 
পল।য়নকৃতোত্সাহ1 নিরৎ্সাহ। ধ্িষজ্জয়ে ॥ 

বৃহস্পতিমুপাগম্য দৈতা সৈহ্যবধেগ্গবঃ | 
অমন্্য়স্ত সহিত বালিখিলো্তথর্ষিভিঃ ॥ 

বৃহম্পতিকবাঁচ। 
দভাত্রেয়ং মহাত্সানমত্রেঃ পুক্রং তপোধনম্। 

বিকৃতাচরপং ভক্্যা সস্তোষয়িতূমহথ ॥ 
সবো দৈতাবিনাশায় বরদে! দাস্ততে বরম্। 
ততো হনিষ্যথ সুর] সহিত। দৈতাদানবান্ ॥ 

গর্গ উবাছ। 
ইত্যুকতান্তে তদ! জগ দন্াত্রেয়াশ্রমং স্থুরাঃ। 
দদৃশুশ্চ মহাত্রানং তং তে লক্গ্্যা সমন্বিতম্ ॥ 

উদগীয়মানং গন্ধ্বৈঃ স্থয়াপানরতং মুনিম্। 
তে তন্ত গন্ব! প্রপতিমবদন্ সাধ্যসাধনম্ 
চ্ুঃ স্তবঞ্চোপজহু ভর্ষ্যভেজ্যঅ্রগা্ধিকম্। 
তিষস্তমনতিষঠস্তি যাস্তং ঘাস্তি দিবৌকস:ঃ। 
আরাধয়ামাস্থরধঃস্থিতান্তিষ্টস্তমাসনে ॥ 

সপ্রাহ প্রণতান্ দেবান্ দত্তাতের়ঃ কিমিষাতে। 

মতে তবস্ধির্ধেনেযং শুশ্রষ1 ক্রিযতে মম 

৩৫ 

দেবা উচুঃ। 
দানটবমুর্নিশার্দ,ল অস্তাটৈত ভুবাদিকম্। 
হাতং ্ রৈলোক্যমাক্রম্য ক্রতৃভাগাশ্চ কৃত্মশঃ ॥ 

তদ্ধধে কুরু বুদ্ধিং ত্বং.পরিত্রাণায় নে'ইনঘ। 

ত্বরসাদাদতীগ্স্যামঃ পুনঃ প্রাণ্ড,ং ত্রিপিষ্টপম্॥ 
দতাত্রেয় উবাচ। 

মদযাসক্তোহহমুচ্ছিষ্ট! ন চৈবাহং জিতেন্ত্রিয়ঃ | 
কথমিচ্ছথ মত্তোইপি দেবাঃ শক্রপরাভবম্ ॥ 

দেব! উচুঃ। 
অনঘন্ত্ং জগন্নাথ ন লেপত্তব বিদ্যতে। 

বিদ্যাক্ষালনশ্ুদ্বান্তরিবিষ্টজ্ঞানদদীধিতে ॥ 
দত্তাক্জে় উবাচ। 

সতামেতৎ সুর] বিদ]। মমান্তি সমদশিনঃ। 
অস্তাস্ত যোযতঃ সঙ্গাদহমুচ্ছি্টতাং গতঃ ॥ 
দ্রাসস্তোগে। হি দে|ষায় সাততোনেপসেবিতঃ। 
এবমুক্রান্ততো দেবাঃ পুনর্বচনমক্রবন্॥ 

দেবা উচুঃ। 
অনঘেয়ং দ্বিজশ্রেষ্ঠ জগন্মাতা ন ছুষাতে। 

যথাংশুমাল। হুর্যযস্ত দ্বিজচণ্ডালসঙ্গিনী ॥ 
গর্গ উবাচ। 

এবমুক্তত্ততে। দেনৈর্দত্তাত্রেয়ো ধত্রবীদিদম্। 
প্রহস্ত জিদশান্ সর্বান্ বদ্েতস্তবতাং মতম্ ॥ 
তদাহুয়াঙ্গর[ন্ সর্বান্ যুদ্ধায় সৃরসত্বমাঃ। 

ইহানয়ত মদৃষ্টিগে!চরং ম| রিলম্বত ॥ 
মদৃষ্টিপাতহুতভূক্প্রক্ষীণবলতেজন: | 
যেন নাশমশেষান্তে গ্রয়াস্তি মম দর্শনাৎ ॥ 

গর্গ উবাচ। 
তস্ত তথ্ধচনং শ্রত্ব! দেবৈর্দৈত্য। মহাঁবলাঃ। 
আহবায় সমান্ৃতা জগ্নর্দেবগণানু রুষা ॥ 
তে হন্তমান! দৈতেটৈ্দেবাঃ শীঘং ভয়াতুরাঃ। 
দত্বাত্রেয়াশ্রমং জগ সমেতাঃ শরণার্থিনঃ ॥ 
তমেব বিবিশুর্দৈতযাঃ কালয়স্তো দিবৌকসঃ | 
দদৃশ্ুশ্চ মহাত্মানং দত্তাত্রেয়ং মহাবলম্ ॥ 
বামপার্বস্থিতামি্টামশেষজগতাং শুভাম্। 
তার্যযাঞ্চাছ হুচার্বলীং লক্বীমি-৫ুনিভাঁননম্ ॥ 
নীলোৎপলাভনয়নাং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্। 
গদস্তীং মধুরাং ভ|ষাং সটর্বর্যোধিদগ্ গৈযু তাম্ ॥ 
তে তাং দৃষ্টাএতে | ধৈত্যাঃ সাঁভিলাধা মনোভবম্ 
ন শেকুরদ্ধতং ধৈর্য]াম্মনসা বোড়,মাতুরাঃ ॥ 
ত্যক্ত। দেবান্ স্লিয়ং তাস্ত হর্ত,কাম! হতৌজসঃ 



৩৬ মার্কগেয়পুরাণমূ। 

তেন গাপেন মুহ্স্তঃ সংসক্কান্তে ততোহক্রবন্ ॥ 

জ্ীরত্বমেতৎ ভ্রেলোঁক্যে সারং নে! যদি বৈ ভবেৎ 

কতক ঠান্ততঃ সর্ব ইতি নে ভাবিতং মনঃ ॥ 
তন্মাৎ সর্কে সুমুতক্ষিগা শিবিকায়াং সুরার্দানাঃ। 

আরোপ্য শ্বমধিষ্ঠানং নয়াম ইতি নিশ্চিতাঃ ॥ 
গর্ণ উবাঁচ। 

সানুরাগ।স্ততস্তে তু গ্রোজ চেখং পরস্পরম্। 
তশ্ত তাং যোষিতং সাধবীং সমুতক্ষিপ্য ন্মরাদ্দিতাঃ 
শিবিকায়াং সমারোপ্য মহিত| দৈত্যদানবাঃ | 
শিরঃন্থ শিবিকাং কৃত্বা স্বস্থানাভিমুখং যযুঃ ॥ 
দত্তাত্রেয়স্ততে। দেবান বিহন্তেদমথাব্রবীৎ। 
দিষ্ট্! বর্ধথ দৈত্যানামেষা লক্গগীঃ শিরোগত| | 
সপ্ত স্থানান্তিক্রান্ত! নরমন্তমুপষাতি ॥ 

দেবা উচুঃ। 
কথয়ম্ব জগন্নাথ কেষু স্বানেঘবস্থিত1। 

. পুকবস্ ফলং কিং বা! প্রষচ্ছত্যথ নশ্বতি | 
দত্তাত্রেয় উবাচ। 

নৃণাং পদে স্থিত লক্ষীর্নিলয়ং সম্প্রযচ্ছতি। 
সকৃথোশ্চ সংস্থিত। বন্ত্রং তথা নানাবিধং বস্ছু। 
কলত্রঞ্চ গুহাসংস্থ! ক্রোড়স্থাপত্যদায়িনী। 
মনোরথান্ পুরয়তি পুরুযাণাং হৃদি স্থিত) ॥ 
লক্ষী লক্মীবতী শ্রেষ্ঠা কণ্ঠস্থা কভূষণম্। 
অভীষ্টবন্ধুদারৈশ্চ তথায্লেষং গ্রবাসিভিঃ ॥ 
স্থষ্টান্ুবাক্/লাবণ্যমাজ্ঞামবিতথাঁং তথা 
মুখসংস্থ। কবিত্বঞ্চ ঘচ্ছত্যদধিস ন্তব] | 
শিরোগত! সম্তযজতি ততোহইন্তং ষাতি চাশষম্। 

সেয়ং শিরোগত। চৈতান্ পরিত্যঙ্্যতি সাম্প্রতম্ 
প্রগৃহাজজাণি বধ্যস্তাং তশ্মাদেতে সুরাঁরয়ঃ | 

ন ভেতব্যং ভূশধৈতে ময় নিস্ভেজসঃ কৃতাঃ। 
পরদ[রাবমর্ষাচ্চ দগ্ধপুণ্য। হতৌজসঃ ॥ 
ততস্তে বিথিধৈরস্ত্ধধ্যমানাঃ জুরারয়ঃ। 
মুর্দি, লক্ষ্য! সমাক্রান্ত! বিনেশুরিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ 
লক্মীশ্চো্পতা সম্প্রাপ্ত! দতাত্রেয়ং মহামুনিম্। 
ঘয়মান। আুটরঃ সবটর্দত্যনাশ ম্মুদ।বিতিঃ ॥ 
প্রণিপতায ততো দেব! দণ্ডান্রেয়ং মনীধিণম্। 
নাকপৃষ্টমহুপ্রাপ্ত। যথাপূর্বং গতজরাঃ ॥ 
তথ! ত্বমপি রাজেজ্স যদীচ্ছসি ষথেপ্সিতমূ। 
প্রাপ্ত, মৈশ্বর্যামতূলং তুর্ণমারাধয়ন্থ তথ্ ॥ 

ইতি মর্কত্ডেয়ে মহাপুরণে গর্গবাকাং 
নামাষ্টাদশোই্ধ]ায়ঃ | 

উনবিংশোহধ্যায়ঃ | 
১৯৮৮ 

পু উবাঁচ। 

ইত্যুযের্বচনং শ্রুতব! কার্তবীর্ষ্যো নরেশ্বরঃ | 
দতাত্রেয়াশ্রমং গত্বা তং ভক্ত! সফপুজয়ৎ ॥ 

পাদনংব!হনাদ্যেন মধবাদ্যাহরণেন চ। 
অকৃচন্দণাদিগন্ধাধুফলাদ্যানয়নেন চ ॥ 
তথান্নসাধনৈস্তস্ত উচ্ছিষ্টাপোহনেন চ। 
পরিতুষ্টো মুনিভূ পং তমুবাচ ভটথব সঃ ॥ 
যটৈবোক্তাঃ পুবা দেবা মদ্যভোগাদিকুৎ্সনম্। 
স্ত্রী চেয়ং মম পার্খস্থেতেততভ্োগাচ্চ কৃৎ্টিতমূ ॥ 
সটৈবাহং ন মামেবমুপরোদ্ধ, ত্বমর্সি। 
অশন্ত'দুপকারায় শক্তমারাধয়শ্ধ ভোঃ ॥ 

পু উবাঁচ। 

তেনৈবমুক্তো মুলিনা স্বত্বা গর্গবচশ্চ তৎ। 
্রত্যুবাচ প্রণম্যৈনং কার্ভবীর্ধ্াজ্জ্ন্তদা। ॥ 

অর্জুন উ্বাচ। 
কিং মাং মোহয়মে দেব দ্বাং মায়াং সমুপাশ্রিতঃ 
অনঘন্্ং তৈবেয়ং দেবী সর্বভবারণিঃ ॥ 
ইত্যুকতঃ প্রীতিমান্ দেবস্ততস্তং প্রতাবাচ হ। 
কার্তবীর্ধাং মহাভাগং ধ্শীকৃতম হীতলমূ । 
বরং বৃণীত্ঘ গুহাং মে যত তয়! সমুদীরিতম । 
তেন তুষ্টিঃ পর! জাতা ত্বধ্যদ্য মম পাঁথিব | 
যে চ মাং পুজরিবান্তি গদ্ধমাল্যাদিভিরনরাঃ। 
মাঁংসমদ্যোপহারৈশ্চ মিষ্টানৈশ্চাজাসংযুতৈ: ॥ 
লক্ষমীসমেতং গীতশ্চ ত্র ক্ষণানাং তথান্চনৈঃ। 
বাটদার্্নে!রটৈবাঁণাবেণুশঙ্যাদিভিস্তথা | 
তেষামহং পরাং তুষ্টিং পুত্রদারধনাদিকম্। 
গ্রদাস্তামাবঘাতঞ্চ হনিষ্যাণ্যবমন্ততাম্ | 
সত্বংবরয় ভদ্রং তে বরং যম্মনসেপ্লিতম্। 
প্রনাদম্ুমুখন্তেইহং গুহানামপ্রকীর্তনাৎ ॥ 

কার্তবীর্ধ্য উবাচ। 
যদি দেব গ্রাসননব্বং তৎ প্রযচ্ছর্দিমুত্তমাম্। 
যয়। প্রজ।ঃ পালয়েইহং ন চাধর্মমবাপুযাম্॥ 
পরান্থলমরণে জ্ঞানমগ্রতিদ্বন্বতাং রণে। 
সহত্মা গ্ত,মিচ্ছামি বাহুনাং লঘুতাগুণমূ | 
অসঙ্গ! গতরঃ সন্ত শৈলকাশাদুতূমিযু। 
পাঁতীলেষু চ সর্বোষু বধশ্চাপ্যধিকান্নরাং ॥ 



স্প্ষ-- 

বিংশোহ্ধায়ঃ। 

তথোন্মারগপ্রবৃত্বশ্ত চান্ত সন্মার্গীদেশকঃ। 

সন্ত মেংতিথয়ঃ শ্ল,ঘ]1 বিতদা!নে তথাক্ষয়ে ॥ 

অনষ্টগ্রবাত! রাষ্ট্রে মমানুল্মরণেন চ। 
স্বয় ডকিপটৈবান্ত নিতামধ/ভিচারিলী 1 

দতাছ্ছের় উবাচ। 

যত্র তে কীত্তিতাঃ সর্ব ভান্ বরান্ সমবাগ্গযসি। 
মত্প্রসাদাচ্চ ভবিত| চক্রবস্থা তমীস্বরঃ ॥ 

পুন্ধ উবাচ। 

প্রণিপতা ততত্তশ্মৈ দণ্াত্রেয়ার দোইজজুনঃ। 
আনাযা প্রকৃতীঃ সম্যগভিষেকমগৃহ্ৃত ॥ 
আঘোষয়ামাস তদ] শ্থিতে| রাজ্যে স হৈহয়ঃ| 
দণ্তাত্রেয়াৎ পরামৃদ্ধিমবাঁপ্যাতিবলান্বিতঃ | 
অদাপ্রভৃতি যঃ শন্ত্রং মামৃতেহন্তে। গৃহীষাতি। 
হন্তবাঃ সময় দস্থ্যঃ পরহিংসারতোইপি ব1। 

ইত্যাজ্ঞপ্তে ন তদ্রাষ্ট্রে কশ্চিদাযুদধৃঙ্নরঃ| 
তমৃতে পুরুষব্যাস্্রং বভূুবোরুপরাক্রমম, ॥ 

স এব গ্রামপালোইভূৎ পশুপালঃ ম এব চ। 

ক্ষেত্রপালঃ স এবাসীদ্বিকাঁতীনাঞ। রক্ষিতা ॥ 
তপশ্থিনাং পালগ্নিত! সার্থপালস্ত সৌইভবৎ। 
দন্াব্যালাগ্িশস্্রাদিভয়েঘন্ধৌ নিমজ্জতাম.॥ 
অন্যাস্থ চৈব মগ্রানামাপৎস্ পরবীরহা।। 

স এব সংস্মতঃ সদাঃ সমুদ্ধর্ত।ভবন্পণাম, ॥ 
অনষ্টগ্রব্যত! চাসীৎ তশ্মন্ শা্তি পার্থিবে। 
তেনেই্ং বহুভির্ধট্তঃ সমাগ্তবরদক্ষিণৈঃ ॥ 
তেনৈৰ চ তপন্তপ্তং সংগ্রামেঘতিচেষ্টিতম.। 
তস্যদিমতিমানঞ্চ দৃষ্ট1 প্রাহাঙ্গিরা মুনিঃ॥ 
ন নূনং কা'্ভবীর্যাসা গতিং যাপ্যন্তি পার্ধিবাঃ। 
যটন্র্দাটনস্তপোভির্ব1 সংগ্রামে চাতিচেষ্টিতৈঃ | 
দত্তাত্রেয়াদ্দিনে যশ্মিন্ স প্রাপদ্ধিং নরেশ্বরঃ | 
তন্রিংস্তন্সিন্ দিনে যাগং দত্তাত্রেয়স্য সৌংকরোৎ 
ত এব চ প্রজাঃ সর্বাস্তশ্ি্নংনি ভূপতেঃ। 
তশ্তদ্ধিং পরমাং দৃষ্ট| যাগং চক্ুঃ সমাধিন| 
ইত্যোতৎ তশ্ত মাহা ত্ব্যং দত্তাল্রেয়স্ত ধীমতঃ। 

বিষ্োশ্রাচরগুরোরনন্তশ্ মহাত্বনঃ ॥ 
প্রাছুর্তাবাঃ পুরাণেষু কথ্ান্তে শাঙ্গৈধিস্বিনঃ | 
অনন্তন্থা গরমে শঙ্খচক্রগদা ততঃ ॥ 

এতস্ত পরমং রূপং যশ্িস্তয়ত্তি মানবঃ। 
সস্থুখী সচ সংসারাৎ সমুত্তীর্ণোইচিরাজ্তবেৎ | 
সদৈব বৈষ্ণবানাঞ্চ ভক্তযাহং জ্বলতভোহন্মি ভোঃ। 

ইত্যেবং ষন্ত বৈ বাচস্তং কথং নাশ্রয়েজন? | 

ঙ৭ 

অধর্থন্য বিনাশায় ধন্মাচারার্থমেব চ। 
অনার্দিনিধনে! দেবঃ কয়োতি স্থিতিপালনম্ ॥ 

তটথৈধ জন্ম চাখ্যাতমলর্কং কথয়ামি তে। 
তথা চ যোগঃ কথিতো দত্তাত্রেয়েণ তন বৈ। 
পিতৃভজ্স্ত রালর্ষেরলর্কন্ত মহায্মনঃ ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাঁপুরাণে দতাত্রেয়ীয়ং 
গ্রকরণং নামোনবিংশোধ্ধায়ঃ ॥ 

বিংশোহধ্যায়ঃ। 
শপ ৬ ১০ সপ 

পুত্র উবাচ। 
প্রাণ্থভূব মহাবীর্যযঃ শক্রজিন্নাম পাধিবঃ। 
ভুতোষ যন্য যজ্ঞেষু লোমাবাগ্তা পুরন্দরঃ ॥ 

তস্তাত্মজে। মহাবীর্ষো। বভুবারিবিদাবগঃ। 
বুদ্ধিবিক্রমলাবণ্যেগুরুশক্রাশ্থিভিঃ সমঃ ॥ 
স সমানবয়োবুদ্ধিসতববিক্রম চেষ্টিতৈ2 | 
নৃপপুজে। নৃপসথতৈধিতাযমান্তে সমাবৃতঃ ॥ 
কদাচিচ্ছান্ত্রসম্তারবিবেককৃত নিয়: | 
কদাচিৎ কাব্যসংলাপশীতনাটকঈস্তবৈঃ ॥ 
তৈবাঞ্গবিনোদৈশ্চ শঙ্ত্রান্ত্রবিনয়েষু চ। 
যোগ্যানিযুইঈনাগাশবশ্যম্নাভ্যাসত্পরঃ ॥ 
রেমে নরেন্ত্রপুজইসৌ নরেজ্জতনয়ৈঃ সহ 
ঘটথৈব হি দিব। তত্বপ্রাপ্রাবপি মুদ! যুতঃ ॥ 
তেযাস্ ক্রীড়তাং তন্ধ ধিজভূপবিশাং সুতা 
সমানবয়সঃ প্রীত্য। রস্তমায়ান্তানেকশঃ ॥ 
কশ্তচিবথ কালন্ত নাগলোকাম্মহীতলম্। 
কুমারাবাগতো নাগো পুক্রাবস্থতরস্ত তু ॥ 
্রহ্মরূপপ্রতিচ্ছলী তরুণো প্রিয়দর্শনৌ। 
তৌ তৈপহ্থতৈঃ সার্দং ততৈবান্তৈ তিন নম! 
বিনোধৈধিবিটৈস্ত্ন তস্ৃতুঃ প্রীতিসংঘুতৌ 
সর্বকে চ তে নৃপস্থতান্তে চ ব্রহ্মবিশাং সুতা; 

নাগরাজ।ত্ুজৌ তো চ ্ানসংবাহনাদিকম্ 
বন্্রগন্ধাছছসংযুক্তাং চক্রুর্ভাগতৃজিক্রিয়ম্ ॥ 
অহন্তহন্তন্ুপ্রাপ্তে তো চ নাগকুমারকৌ। 
আজগ্তুষুদ! যুক্কৌ শ্রীভ্য। হুনোর্মহীপতে 
সচ তাতা1ং নৃপস্থতঃ পরং নির্বাণমাপ্তবান 
বিনোটৈধিবিধৈর্ঘান্তসংলাঁপাদিভিরের চ ॥ 
বিন! তাত্যাং ন বুভূুঞ্জে ন সঙ্গ ন পপৌ ম 
ন ররাম ন অগ্াহ পানাণযাজ় গুণক্ধিয়ে ॥ 



৩৮ 

রূলাতলে চ তো রাব্রিং বিনা তেন মহাত্মন]। 
নিশ্বাসপরমৌ নীত্বা জগ্নতুত্তং দিনে দিনে ॥ 
অথ কালেন মহতা পিত! পুঞ্রাবপৃচ্ছত । 
মর্ত্যলোকে পরা প্রীতির্ভবতোঃ কেন পুত্ররকৌ ॥ 
দৃষ্টৌ ন চাপি প|তালে বুনি দিবস।নি মে। 
দবা রজন্তামেবোভৌ পশ্তামি প্রিয়দর্শনো ॥ 

পুত্র উবাচ। 
ইতি পির! হ্বয়ং পৃষ্টো গ্রণিপত্য ৃতাঞ্জলী। 
প্রতাচতুম্হাঁভা গাবুরগাধিপতেঃ স্থতৌ | 

পুজাবুচতুঃ 
পুরঃ শত্রজিতস্তাত নায় খ্যাত খাভধবজঃ। 

রূপবানার্জ বোপেতঃ শূরে। মানী প্রিয়ংবদঃ | 
অনাপৃষ্টকথো। বাগী বিদ্বান মৈত্রো গুগাকরঃ। 
নান্যমানয়িত1 ধীমান্ ভ্রীমান্ বিনয়ভূষণঃ ॥ 
তশ্তেপচারসন্প্রীতিসন্তোগাপহ্ৃতং মনঃ। 
নাগলোকে ভূবে। লোকে ন রতিং বিন্দতে পিতঃ ॥ 
তদ্বিয়োগেন নস্তাত ন পাতালঞ্চ শীতলম.। 

গরিত।পা 'তত্মঙ্গাদাহলাদাঁয় রবিদ্বিব| | 
এ. পিতোবাচ। 

পুজঃ পুণাবর্তৌঁধন্যং স যন্তৈবং ভবদিটধঃ| 
পরোক্ষত্তাপি গুণিভিঃ ক্রিয়তে গুণকীর্ভনম্ ॥ 
শঞ্তি শান্্রবিদেহশীলাঃ সন্তি মুর্খা স্বশীলিন2। 
শাপ্রশীলসমং মন্তে পুত ধস্যতরন্ত তম্ ॥ 
যন্ত ম্ত্রগুণাঁন্ মিত্রাণা মিত্রাশ্চ পরাক্রমম্। 
কথয়স্তি সদ সতস্তু পুক্রবাংস্তেন বৈ পিতা ॥ 

তস্তেপকারিণঃ কচ্চিন্তবপ্তামভিনাঙ্থিতম্। 
কিঝ্িনিষ্পাদিতং বৎসৌ গরিতৌধায় চেতমঃ ॥ 
স ধন্তেো জীবিতং তশ্য তস্য জন্ম স্থুগন্মানঃ | 

যস্তাঁথিনে ন বিমুখ মিত্র!ধঘধো ন চ ছুর্বলঃ ॥ 
নদ্রগৃছে যত স্থবর্ণাি রত্বং বাহনমাসনম্। 
যচ্চান্তৎ প্রীতয়ে তস্ত তদ্দেয়মবিশঙ্কয়! ॥ 
ধিক তস্ত জীবিতং পুংসো মিশ্রাণামুপকারিণাম্। 
প্রতিরূপমকুর্ধন্ যো জীবাঁমীতাবগচ্ছতি ॥ 
উপকারং স্ুৃদ্বর্গে যোইপকারগ শত্রষু। 
বৃমেঘে। বর্ষতি প্রাজস্তন্তেচ্ছত্তি সদোক্নতিম্ ॥ 

পুজাবৃচতুঃ । 
কিং তন্ত কৃতকৃত্যস্ত কর্তং শক্যেত কেনচিৎ। 
যন্তয ষর্ববাধিনে! গেছে সর্বকামৈঃ সদ|চ্চিতাঃ ॥ 
যাঁনি রত্বা'ন তদ্গেছে পাভাঁলে তানি নঃ কুভঃ। 
বাহনাদনষানানি ভূষণান্থম্বকাপি চ॥ 

মার্কগ্ডেপুরাণমূ্ ৷ 

বিজ্ঞানং তঙ্জ যচ্চান্তি তাত ন বিদ্যতে। 
গ্রাক্জানামপ্যমৌ ভাত সর্বসন্দেহহ্ৃত্তমঃ ॥ 
এক" তন্য।স্তি কর্তবামসাধ্যং তচ্চ নৌ মন্তম্। 
হিরণ্যগর্ভগোবিন্দপর্ত্দীনীশ্বরাদৃতে ॥ 

পিতোবাচ। 

তথাপি শ্রতুমিচ্ছাঁমি তশ্ত যৎ কার্যযমুত্তমম্। 
অসাধ্যমথব। সাধ্যং কিং বাদাধাং বিপশ্চিতাম্॥ 
দেবত্বমমরেশত্বং তৎ্পুজ্যত্বঞ্ মানবাঃ। 

গ্রযান্তি বাঞ্চিতং বান্থদ্বড়ং যে ব্যবসায়িনঃ ॥ 
নাবিজ্ঞাতং ন চাগম্যং নাপ্রাপ্যং দিবি চেহ বা। 
উদ্যতানাং মন্ুষ্যাণাং যতচিতেন্দ্রিয়াত্মনাম্॥ 

যোদ্নানাং সহস্রাণি ব্রজন্ যাতি পিগীলিকঃ। 
অগচ্ছন্ বৈনতেয়োহ্পি পাদমেকং ন গচ্ছতি ॥ 
অযুক্তানাং মন্ুষ্যাণাং গম্যাগম্যং ন বিদ্যতে | 
ক ভূতলং % চ তৌবং স্থানং যৎপ্রাপ্তবান্ ধরবঃ 
উত্তানপাদ্দনৃপতেঃ পুক্রঃ সন্ ভূমিগোচরঃ ॥ 
তৎ কথ্যতাং মহাঁভাগ কার্ধ্যবান্ যেন পুভ্রকৌ। 
স ভূপালনুতঃ সাবুর্ষেনানৃণ্যং ভবেত বাম্॥ 

পুক্র।বুচতুঃ | 

তেনাখ্যাতমিদং তাত পৃর্ববৃত্তং মহান] । 
কৌমাঁরকে যথ।| তশ্ত বৃত্তং সহ গশালিনঃ | 
তন্ধ শক্রুজিতং তাত পূর্ব্ং কশ্চিদ্দিজেভুমঃ। 
গালবোইভ্যাগমন্ধীমান্ গৃহীত্ব। তুরগোত্বমমু ॥ 
প্রভাবাচ চ রাজানং সমুপেত্যাশ্রমং মম। 
কোহশি দৈত্যাধমে। রাজন্ বিধবংসয়তি পাপকৃৎ 
তত্তদ্রপং সমাস্থায় সিংহেতবনচারিণাম্। 

অন্তেষাধ্চার্লকায়ানামহনিশমকারপাৎ ॥ 
সমাধিধ্যানযুক্তস্ত মৌনব্রতরতস্ত চ। 
তথা করোতি বিস্মানি যথ!1 চলতি মে মনঃ & 

দগ্ধং কোপাগ্লিনা সদ্যঃ সমর্থন্বং বয়ং নতু। 
ছুংখর্জিতশ্য তপলে। ব্যয়ামচ্ছামি পার্থিব ॥ 

একদ] তু ময় রাজন্নতিনির্ঝিপ্রচেতস। | 
তৎররেশিতেন নিশ্বাসে। নিরীক্ষযান্ুরমুজ্রবিতঃ ॥ | 
ততোহন্বরতল|ৎ সদ্যঃ পতিতোহ্য়ং তূরঙমঃ। 

বাক চীশরীরিণী প্রাহ নরনাথ শৃণুঘ তান ॥ 
অশ্রান্তঃ সকলং ভূমের্বলয়ং তুরগোত্তমঃ। 
সমর্থ; ক্রান্তমর্কেণ তথায় প্রতিপাদিতঃ ॥ 
পাঁতালাম্বরতোয়েষু ন চাঁদ্য বিহতা গতি$। 
সমন্তদ্দিক্ষু ব্রজতো। ন ভঙ্গঃ পর্বতে পি ॥ 
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যতো! ভূবলয়ং সর্ধমশ্রাস্তোহয়ং উরিষাতি। তন্তানস্তয়মেবাণ্ত সোহগান্বী নৃপতেঃ সুতঃ। 
। অতঃ কুবলয়ো নায়! খ্যাতিং লোকে প্রক্নাপ্যতি 1 নিপপাত মহাগর্তে তিমির়ৌখসমাবৃতে | 
| ক্িশ্ততাহপিশং পাঁপো য্চ ঘাঁং দানৰাধমঃ | | ততে| নানৃশ্তত মৃগঃ স তশ্মিন্ রাজশুনুন|। 
তমপোনং সষারুহ দবিজশ্রেঠ হনিষাতি ॥ প্রকাশঞ্চ স পাতালমপখ্ঠৎ তত্র নাপি তম্। 
শত্রঞজিরাধ ভূপালস্তস্য পুত্র খতধ্বজঃ। ততোইপস্টৎ দম সৌবর্ণপ্রাসাদশতগ্ুলম্। 
গ্রাপোতদস্বরদ্বঞ্চ খ্যাঁতিমেতেন যাস্যতি ॥ পুরনরপুরপ্রখ্যং পুরং প্রাকারশোতিতম্ ॥ 
সোহহং ত্বাং সমন্থপ্রাপ্তস্তপসে! বিস্রকারিণমূ। | তৎ প্রবিশ্ত সনাপশ্তুৎ তত্র কঞ্চিরং পুরে । 
তং নিবারয় ভূপাল ভাগভাঙ্ নৃপতির্তঃ ॥ ভ্রমতা চ ততো দৃষ্টী তর যোষিৎ তরাস্থিতা 1 

তরদেতদস্বরত্বং তে ময়া ভূপ নিবেদিতমূ। সা পৃষ্ঠ! তেন তথ্বঙ্গী প্রস্থিতা কেন কল্ত বা। 
পুজমাজ্াঁপয় তথা যথা ধর্ম ন লুপ্যতে ৷ নোবাঁচ কিঞিং গ্রাসাদমারুরোহ চ ভাঁবিনী | 
স তগা বচনাদ্রাজা তং বৈ পুক্রমূতধ্বজম্ । সোইপাশ্বমেকতো বন্ধ। তামেবাহসসার বৈ। 

তমশ্বরত্বমারোগ্য কুতকৌতুকমঙগলমূ ॥ বিশ্ময়োংফুলনয়নে। নিঃশস্কো নৃপতেঃ সৃতি; ॥ 

অপ্রেষয়ত ধর্মাতআ্বা গালবেন সমং তদ]। ততোহপশ্যৎ স্ববিস্তীর্ণে পর্যাঙ্গে সর্বকাঞ্চনে। 

স্বামাশ্রমপদং সোহপি তমাদায় যযে। মুনিঃ॥ | নিষপাং কন্কামেকাং কামযুক্তাং রতভীমিব ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাঁপুরাণে বিশ্প্টেনদমুখীং সুন্ধং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্। 
বিংশোধধ্যায়ঃ। বিশ্বাধরৌট্ঠীং ত্বঙ্গীং নীলোৎ্পলবিলোচনাঁম্ 

৮ রক্ততুঙ্গনথীং শ্ঠামাং মৃদ্বীং তাম্রকরাঁজ্বি কাঁম্। 
একবিংশোহধ্যায়ঃ | করভোরুং সুদশনাং নীলহুক্ষস্থিযালকাম্ 

| তাং দুষ্ট চাকুসর্বাঙ্গীমনলগঙলতামিব | 
সি সোইমন্যৎ পার্থিবন্থতস্তাং রনাতলদে বতাম্ ॥ 

পিতোবাচ। সা চ দৃষ্টেব তং বালা নীলকুঞ্চিতমূর্ঘাজম্। 
গাঁলবেন সমং রত্বা নৃপপুজ্রেণ তেন যৎ। পীনোরুস্কন্ধবাছুং তমমংস্ত মদনং শুভা | 
কৃতং তৎ কথাতাং পুত্র বিচিত্র! যুবয়োঃ কথা ॥| উত্তস্থৌ চ মহাতাগা চিন্তক্ষোতমবাঁপা সা। 

পুক্রাবৃচতুঃ | লজ্জাবিপ্ময়ন্ঘ।নাং সদধান্তন্বী বশং গত] ॥ 
স গালবাশ্রমে রম্যে তিষ্ঠন্ ভূপালনন্দনঃ। কোইয়ং দেবো জু যক্ষো বাগন্ধর্কো! 
সর্ববিক্বোপশমনং চকার ব্রহ্মবাদিনাম্ | বোরগোইপি বা। 
বীরং কুবলয়াশং তং বসস্তং গালবাশ্রমে । বিদযাধরে। ব1 সম্প্রা্ধঃ কৃতপুণারতির্নরঃ ॥ 
'মহাবলেপোপহতো নাজানাদ্দানবাধমঃ ॥ এবং খিচিন্তা বহুধা নিশ্বন্ত চ মহীতলে। 

তস্তং গা্বং বিপ্রং সন্ধ্যোপাসনতত্পরম্। | উপবিশ্য ততো ভেজে সা মৃচ্ছাং মদিরেঙ্গণ। 1 
শৌকরং রূপমাস্থাকন প্রধর্ষয়িতুমাগতম্॥ সোইপি কামশরাঘাতমবাপা সৃৃপতেঃ'স্থৃতঃ। 
নিশিটবাযরখো তকুষ্টে শী্রম।রুহা তং হয়ম্। | তাং সমাগাসয়ামাস ন ভেতব্যমিতি ক্রুবন্। 
স্বধাধত্বরাহং তং নৃপপুত্রঃ শরাসনী ॥ সাচজী মা তদা দৃষ্টা পূর্বং তেন মহাত্মন1। 
জঅপান চ বাণেন চন্জ্রার্ধীকারবর্চন]। তালবুস্তমুপাদায় পর্য্যবীজয়দাকুল] ॥ 
কধ্য ধলবচ্চাপং চাকুচিত্রোপশোভিতম্॥ | সমাশ্বাস্ত তদা পৃষ্টা তেন নশ্মোহকারণম্। 

রাচাতিহতঃ শীগ্মাগ্ধত্রণপরে মুগঃ। কিঞ্থিজ্জান্থিতা বাল! সর্ং সখ্য স্তবেদয়ং | 
গরিপাদপসম্বাধাং সোহহ্বক্রামপ্হাটবীম্ ॥ সা চাশ্মৈ কথয়ামাস নৃপপুজায় বিস্তরাৎ। 
মন্বধাবন্ধেগেন তুক্নগো২সৌ মনোজবঃ | মোহন্ত কারণং সর্ধাং তগর্শনলনুত্তবম। 

চোদিতো রাজপুত্রেণ পিতুরাদেশকারিণা। | বথ। তয়া সমাধ্যাতং তথ্ত্াপ্তঞ্চ তাবিনী। 
তিক্রমযাথ বেগেন যোগনামি সহত্রশঃ। | স্রাবাচ।, 

ধরণ]াং বিবৃতে গর্ভে নিপপাত লবুক্রমঃ ॥ ; বিশ্বাবন্থরিতি ধ্যাতো দিবি গস্র্কয়াট প্রাডো । 
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তঙ্গেযমাত্ম। হুত্রর্নায়! খ্যাত মদালস1॥ 
বজ্জকেতোঃ শৃতশ্চোগ্রো দ।নবোহরিবিদারণঃ | 

পাতালকেতুবিখ/াতঃ পাতালান্তরসংশ্রয়ঃ | 
তেনেয়মুদ্যানগতা। কথা! মায়।ং তমোমক্ীমূ। 
অপহৃতা ময়! হীন] বাপ] নীত। ছুরায্বুন। ॥ 
আগামিন্তাং অয়োদশ্রা মুদ্বক্ষ্যতি কিলাস্ুরঃ| 

স তু নার্থতি চার্ধঙী শৃড্রে। বেদশ্রুতীমিব | 
অতীতে চ দিনে ধাঁণামাত্মবা।পাদনোদাতাম্। 
সুরভি; গ্রাহ দায়ং ত্বাং গ্রাপ্গাতে দানবাঁধমঃ | 

মর্ত্যলোকমন্তৃপ্রাপ্তং য এনং ছেত্ম্ততে শট 
মতে ভর্তা মহাভাগে অচিরেখ ভবিষাতি | 

ছহঞ্চান্তাঃ সখী নায় কুখলেতি মনস্ষিনী। 
স্বুত1 বিস্ক্যবতঃ পত্থী বীরপুফরমালিনঃ 4 
হতে ভর্তরি গুস্ভেন তীর্থাৎ তীর্থমন্ু ব্রতা। 
চরামি দিবায়৷ গত পরলোকার্থমুদ্যতা | 

পাতালকেতুছ াম্। বারা€ং বপুরাস্থিতঃ। 
কেন।পি বিজ্ধো বাণেন মুনীনাং ভ্রাণকারণাৎ ॥ 
তঞ্চাহং তত্বভোহন্বিষ্য ত্বরিত সমুপাগতা। 

মত্যমেব স ৫কনাপি তাড়িতে। দাঁনবাধমঃ ॥ 
ইয়ঞ্চ মুচ্ছমগমৎ্ কারণ যত শৃণুত্ব তৎ। 
ত্বরি গ্রীতিমতী ব/ল। দর্শনাদেব মানদ ॥ 
দেবপুজোপমে চারুবাক্যাদিগুণশালিনি। 
ভার্ধ। চান্তন্ত বিছিত। যেন বিদ্ধঃ সদানবঃ ॥ 
এতনম্মাথ কারণাস্মোহং মহাস্তমিয়মাগতা | 
য/বজ্জীবধ ত্বঙ্গী ছুঃখমেবোপভোক্ষাযতে ॥ 

ত্বযযশ্ত। হদয়ং রাগি তর্থ চান্তে! ভবিষাতি। 
যাবজ্জীবমতে] ছুঃখং সুরভ্য। নান্তথ। বচঃ ॥ 
অহং তশ্ত!ঃ গ্রভে। প্রীত্য। ছুঃখিতাঁত্র সমাগত । 
যতে| বিশেষে! নৈবাস্তি শ্বসধীনিজদেহয়োঃ ॥ 
যদ্যেষ!ভিম্তং বীরং পতিমাপ্রোতি শোভন]। 
ততন্তপন্বহং কুর্ম)াং 0 ব।লীকেন চেতস! ॥ 
সবস্ত কো বা! কিমর্থং বা সম্প্রাপ্চোহত্র মহামতে। 
দেখে দৈতে| সু গন্ধর্বঃ পল্নগঃ কিন্নরোহপি বা 
ন হুত্র মানুষগরতির্ন চেদৃষ্বান্থযং বপুঃ। 
তত্বমাখ্যাহি কথিতং যখৈবাবিতথং ময়। ॥ 

কুবলয়াস্ব উবাচ। 
যম্াঁং পৃঙ্ছলি ধর্মজে কত্বং কিং ব। সমাগতঃ। 
তচ্ছ থুামলপ্রজে কথয়ামাদিতস্তব ॥ 
রাজ; শঙ্তদিতঃ পুত্রঃ পিত্র! সম্প্রেষিতঃ গুভে। 
মুনিরক্ষণমুদ্িস্ত গালবা শ্রমমাগতঃ । 

মারগ্ডেয়পুরাণযূ। 

কুর্বাতে] মম রক্ষাঞ্চ মুণীনাং ধর্মচারিণ।ম্। 
বিস্বার্থমাগতঃ কোইপি শৌকরং রূপমাস্থিতঃ ॥ 
ময়! স বিদ্ধ! বাণেন চন্ত্রার্ঘ/করবর্চল| | 
অপক্রান্তোংইভিবেগেন তমন্মযন্থগতে। হয়ী ॥ 
পপাত সহস। গর্তে স ক্রোড়োহশ্খশ্চ মামক$। 

সোইহ্মশ্বং সমার্ঢন্তমস্তেকঃ পরিভ্রমন্ ॥ 
প্রকাশমাঁসাদিতবান্ দৃষ্ট! চ ভবতী ময়া। 
পৃষ্ট়। চ ন মে কিঞ্ততবত্য। দত্তমুত্তরম্ ॥ 
ত্বাঞ্চেবানুপ্রবিষ্টোত্হমিমং প্রাসাদমুত্তমম.। 
ইত্যেতৎ্ কথিতং সত্যং ন দেবোংহং ন দানবঃ ॥ 
ন পন্নগে! ন গন্ধব্বঃ কিন্নরে। ব1 শুচিম্মিতে । 
সমস্তাঃ পৃজ্যপক্ষ। টৈ দেবাঁদয। মম কুগুলে। 
মনষ্োোংন্রি বিশঙ্কা তে ন কর্তব্যাত্র কহিচিৎ ॥ 

পুজাবৃচতুঃ | 
ততঃ প্রহষ্ট৷ সা কন! মখীব্দনমুত্বমম্। 
লঙ্জাজড়ং বীক্ষমাণ! কিঞিক্পেববাচ ভাবিনী ॥ 
সা সথী পুনরপ্যেনাং প্রহ্ষ্ট। প্রতযুতাচ হ। 
যথাবৎ কথিতং তেন স্থৃবভ্যা বচনান্গগে ॥ 

কুণলোবাচ। 
বীর সত্যমসন্দিপ্ধং ভবভাভিহিতং বচঃ। 
নান্যত্র হদয়ন্বস্ত। দৃষ্। স্থৈর্ঘ্যং প্রযান্ততি 
চক্রমেবাধিকা কান্তিঃ সমুট্পত্তি রবিং প্রত । 
ভূতিধন্যং ধৃতির্ধীরং ক্ষান্তরভোতি চোত্তমম..॥ 
ত্বয়ৈব বিচ্বোইসন্দিন্ধং স পাপে! দাঁনবাধমঃ | 
স্থরভিঃ স। গবাং মাতা কথং মিথা। বদিষাতি ॥ 
তদ্ধন্যেয়ং নগাগা। চ ত্বৎসন্বন্ধং সমেত্য বৈ। 

কুকুত্ব বীর যৎ কার্ধ্যং বিধিনৈৰ সমািতম, ॥ 
পুজাবৃচতুঃ। 

গরবানহমিত্যাহ র।জপুজঃ মন তাং পিতঃ। 
তামুত্বহে কথং বালাং তন্নিয়োগাদ্বতে ত্বিমাম.॥ 
ম1 মা বদেছক্ সেত্যাহ দেবকন্যেযমৃত্বহ। 
তথেত্যুকেন তেনৈব সঙ্গম্যোদাহিকং তদ] ॥ 
মস! ঘ তং চিম্তর়ামাস তুথ্,রুং$তৎ্কুলে গুরুম. | 
সচাপি তৎক্ষণাৎ প্রাপ্তঃ প্রগৃহীতমমিৎকৃশঃ ॥ 
মদ(লমায়াঃ ষল্প্রীত্য। কৃলাগৌরবেণ চ। 
প্রঅাল/ পাবকং হুতব। মন্ত্রবিৎ কৃতমঙ্গলাম.॥ 
বৈবাহিকবিধিং কন)1 প্রতিপাদ) যথাগতম. | 
জগাম তপসে ধীমান্ হ্বম।শ্রমগদং তদা। 
স। চাহ তাং সধীং ঝালাং কৃতার্থাম্মি বরাননে। 
সংযুক্কা মমুন। দৃ। ত্বামহং রূপশলিলীম..$ 



একবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

তপস্তপ্মেইহমতূলং নিব্যলীকেন চেতস!। 
“তীর্থানুধূতপাঁপা চ তবিত্রী নেদৃশী যথা । 
তঞ্খহ রাজপুত্রং সা গ্রশ্রয়াবমতা তদ|। 

গন্তক!ম| নিজসখীন্সেহ্বিক্লবভাবিশী ॥ 
কুণডুলোবাচ। 

”*ভিবপামিত্বপ্রজ্ঞ নোপদেশে। ভবদ্ধিধে | 
1।তব্যঃ কিমুত্ত অীভিরতো নোপদিশামি তে। 
কিত্বদ্যান্তদুষধ্যায়াঃ স্নেহাকৃষ্টেন চেতদা। 

তয়! বিশ্রম্তিতা চান্মি শ্মারয়াম্যরিহ্দন ॥ 
ভর্তবা। রক্ষিতবা] চ ভার্ধা! ছি পতিন! সদ 
ধর্্ার্থকামসংসিদ্ধো ভার্ধা। ভর্তৃসহায়িনী ॥ 
যদা তার্ষা| চ ভর্তা চ পরম্পরবশ!নুগো । 
তদা ধর্শার্থকামানাং ভ্রয়াণামপি সঙগতম, | 

কথং ভার্ধযাষৃতে ধর্শমর্থং বা পুরুষঃ গ্রাভে | 
প্রাপ্পোতি কামমথব তস্যাং ত্রিতয়মাহিতম.॥ 
তখৈব ভর্তারমূতে ভার্ষা ধর্মাদিসাধনে | 
ন সমর্থ ভ্রিবর্গেইয়ং দাম্পতাং সমুপাঁশ্রিতঃ | 

জেবতাপিহঙ্গতাণ!মতিথীনাধ পুজনম,। 

ন পুংভিঃ শবে কণ,মতে ভার্যযাং নৃপাস্ম | 

গ্রাপ্তোহপি চার্থে নন্ুৈবানীতোহিপি নিজংগুহম 
গ্ষয়মেতি বিন1 ভার্ধাঁং কু্ীর্দ্যানংশ্রয়েহপি বা 
কামস্ত্ব তসা নৈবাস্তি প্রতাঙ্ষেণে পলক্ষতে | 
দম্পতোঃ সহপর্েণ ত্রয়ীধর্শ্মবাপ্র,য়াৎ | 
পিতৃন্ পুতৈস্তৈবাক্ননাধনৈরতিথীন্ নরঃ। 
পুজাভিরমবাংস্তদ্বৎ সাধবীং ভার্যাঁং নবোহ্বতি ॥ 

স্লিয়াশ্চাপি দিন] ভর্তা ধর্মকামার্থসন্ততিই | 
নৈব তন্মাৎ ভ্রিবর্গোহয়ং দাম্পতাম ধ্িগচ্ছতি | 

এতন্ময়োক্তং যুবয়োচ্ছামি চ যথেপ্সিতম্ | 
বর্ধ ত্বমনয়। সা্দং ধনপুভ্রস্থথামুষা ॥ 

পুলাবৃচতুঃ। 
ইত্াক্ত1 সা পরিষজা স্বসখীং তং নমস্ায চ। 

জগাম দিব্য] গত্য| যথ!ভিগ্রেতমাস্রনঃ | 
নেহপি শক্রজিতঃ পুজন্তামারোগা তুর্গমম,। 

নিগন্ধক!মঃ পাতালাদ্বিজাতো দহুসন্তবৈ: ॥ 
তহন্তৈঃ সহসোকুষ্টং হিতে ভিয়তেহতি বৈ। 
কন্ারদ্বং যদানীতং দিবঃ পাতালকেন্তুন] | 
ততঃ পরিদঘনিস্ত্রংশগদাশৃলশরামুধম,। 
দানবান1ং বলং প্রাপূং সহ পাতালকেতুনা ॥ 

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি জরাস্তত্তে তদা দাঁনবো মা: | 
শরবর্ষৈস্তধা পুলৈর্ব বসুন পিনন্দন ম. ॥ 

[| ৬ 

৪১ 

স্ চশত্রজিতঃ পূজন্তদন্ত্রাণাতিৰীর্ধ)বান। 
চিচ্ছেদ শবজালেন প্রহসন্পিব লীলয়। ॥ 
ক্ষণেন পাতালতলমলিশজাটিশায়কৈ: | 
ছিন্ৈঃ সঞ্চঘমভবদতধবজশরোৎকট্রঃ ॥ 
ততোহস্বং ত্বাষ্মানায় চিক্ষেপ গ্রতি দানবান্। 
তেন তে দানবাঃ সর্বে মহ পাতালকেতুনা ॥ 

জালামালা তিতীত্রেণ ক্ষটদস্থিচয়াঃ কৃতাঁঃ। 
নির্দগ্ধাঃ কাপিলং তেনঃ'সমাসাদোব সাগর: ॥ 

তঙ: স র!জপুন্রে!ইস্বী নিহত্য!স্রসত্রগান্। 
্ত্ীরত্রেন মমং তেন সমাগচ্ছৎ পিতুঃ পুরম্ ॥ 
প্রণিপতা চ তৎ সর্ধং মতু পিদ্েন্তবেদয়ৎ। 
পাভালগগনধৈঃব কুগুলায়াশ্ত দর্শনম্ ॥ 
তত্ন্মদালসাপ্রাথ্থিং দানবৈশ্চাপি সঙ্গরম্। 
বধধ তেষামন্্রেণ পুণরাগমনং তথা ॥ 

ইতি শ্রুতা পিতা তন্ত চবিতং চারুচেতসঃ | 
প্রীতিমানতবচ্চেদং পরি্বজযাহ চাত্বলম্ ॥ 
সং্পান্েণ তয় পুল তাঁবিতোইচং মহাতআন। 

ভয়েডেযা মুনয়ঙ্বাতা মেন সন্ধর্মচারিণঃ | 
মত্পুর্বৈঃ খাতমানীতং ময়] বিস্তারিতং পুনঃ 
পর!ক্রমণত বীর তয়! তদ্বত্লীকৃতম্ ॥ 

যছুপান্তং যশঃ পিজা ধনং বীর্মযমথাপি বা। 
তন্ন হাপয়তে যন সনয়ো মধামঃ শ্বুতত ॥ 

তথ্বীর্য্যাদধিকং হস্ত পুনরন্তৎ শ্বশকিতঃ | 
নিষ্পানযতি তং গ্রা্তাং গ্রবদত্তি নবোত্তমম ॥ 
যঃ পিল্র! সমুগাত্তানি ধনবীর্যাধশাংগি তিল । 

নানতাং নয়তি গ্রাঁভান্তমাহঃ পুরুষাদমম ॥ 
তন্ময়! ব্রাঙ্গণন্তাণং কৃতমা সীদ্যথা ত্বক । 

পাঁভালগননং যচ্চ য্চ্চাম্বববিনাশনন্। 

এতদ্পাধিকং বৎস ভেন ত্বং পুরুযোত্তমঃ ॥ 
তদ্ধন্তোইস্থ বাল ত্বমহুমেন গুগাধিকম্। 
তং পুলনীদ্বশং প্রাপা শ্লাঘাঃ পুণ্যবতামগি ॥ 
নন পুলকুতাং শ্রীতিং মন্ধে প্রাপোতে মনবঃ | 
পুলেণ নাতিশয়িতে। বঃ প্রভাদানবিক্রমৈ: | 
ধিগ্জন্ম তশ্য যঃ প্রা লোকে বিজ্ঞায়তে নরঃ। 
যঃ পুরা খ্যাতিমভোতি তশ্য জন্ম সুজল্মনঃ ॥ 
আম্মন। জ্ঞাক্বতে ধন্ে মধ্যঃ পিৃপিতামঠৈ। 
মাতৃপক্ষেণ মানা চ খ্যাতিমেতি নরাধম: ॥ 
তথ পুদ্ধ ধনবীর্ষৈ স্বং বিধর্দন্ব স্ুখেন চ। 
গন্ধর্বতনয়া চেক়ং মা স্বর] বৈ বিষুজ্যতাম্ ॥ 

ইতি পিজা বহুবিধং প্রিযমুকঃ পুনঃ গুন | 
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পরি্বজয শ্বমাবাসং সভার্ধাঃ স বিসজ্জিতঃ ॥ 

মার্কগ্েয়পুরাণমৃ। 
ন তেইব্র কশ্চিদাবাঁধাং করিষাতি মরি স্থিতে। 

স তথা ভার্ধযয়া সার্ধং রেমে তন্ন পিতৃঃ পুরে | | বিশ্রন্ধশ্চাত্বরন্ বর্ধন কুরুতঘ তং মনোগতমু | 

অন্তেষু চ তথোদ্যানবনপর্বতসানুযু ॥ 

শবশীশবশুরয়ে।: পাঁদে প্রণিপত্য চ সা শুভা। 
প্রাতঃ প্রাতস্তন্ভন্তেন সহ রেমে সুম্ধ্যমা ॥ 

ইতি ম!কেয়ে মহাপুরাঁণে কুবলয়।শ্বীষে 

মদালসাঁপরিণয়নং নাঁমৈক- 

বিংশোইধ্যায়ঃ | 
সস 

দ্বাবিংশোহধ্যায়ং। 

পুজাবৃচতূঃ | 

ততঃ কালে বভতিথে গতে রাজা পুনঃ সৃতম্। 

গ্র!হ গচ্ছাশ্ ধিগ্রাণাং ত্রাপায় চব মেদিনীম্॥ 
অঙমেনং সমারুহা গ্রাতঃ প্রাতদিনে দিনে । 
অবাধ! দ্বিজমুখানামধে্টবা! সদব হি। 
ছুর্বতাঃ সস্তি শতশো দানবাঁঃ গাপমোনয়ঃ 
তেভ্োো। ন শ্া।দ্যথ| বাঁধ! মুমীনাং তং তথা কুরু 

সযথোক্স্ততঃ পিত। তথ। চক্রে নৃপাজ্বজ2। 

পরিক্রমা মহ্থীং সর্ব্বাং ববনে চরণৌ পিতুঃ ॥ 

অহন্তনন্থনূ গ্রাণ্ধে পূর্নাে নৃপনন্দনঃ। 
ততশ্চ শেষং দিবসং তয়। বেমে সুমধায়া ॥ 

একদা তু চরন্ সোইথ দদর্শ যমুনাতটে। 
পাঁতালকেতোরনজং তালকেতুং কৃতাশ্রমম্ ॥ 

মায়াবী দানবঃ সোইধ মুনিবপং সমাস্থিত£| 

স গ্রাহ রাজপুল্রং তং পূর্ববাবৈরমন্ু্র়ন 
রা্জপুল্র ব্রবীমি ত্বাং তত কুকঘ ঘদীচ্ছমি। 
ন চতেপ্রার্থনাতঙ্গঃ কারধ্যঃ সত্যপ্রতিশ্রন ॥ 
যক্ষ্ে যজ্ঞেন ধঙ্মায় কর্তবাশ্চ তথেষ্টয়ঃ। 
চিতয়ন্তজ্জ কর্তবা। নাপ্তি মে দক্ষিণা বতঃ | 
ততঃ প্রধচ্ছ মে বীর হিরণ্যার্থং শ্বভৃষণমূ। 
বযদেতৎ কঠলগং স্তে রক্ষ চেমং মমাশ্রময় ॥ 
ধাবদস্তর্জলে দেবং বরুণং যাঁদসাং পতিমূ। 

বৈদিকৈর্বব।ক পৈশ্স্্ৈ: গ্রজাঁনাং পুষ্টিহেতুকৈ2॥ 
অতিষ্ঠ ত্বরাধুক্তঃ সমভ্যেমীতি বাঁ দনসূ। 
তং প্রণম্য ততঃ প্রীদাৎ স তক কঠতৃষণম.॥ 
প্র চৈনং ভবান্ যাতু নির্বালীকেন চেতসা। 
স্থান্তামি তাবদ বৈধ তবাশ্রমলমীপতঃ ॥ 
তবাঁদশান্মহাভাগ বাৰদাগমনং তৰ। 

পুাবৃচভুঃ 
এবমুকস্ততস্তেন স মমজ্জ নদীজলে । 
ররক্ষ পোহপি তশ্ৈব মামাবিছিতমাশ্রমম় ॥ 

গত্থা জলাঁশয়ৎ তন্মাৎ তালকেতৃশ্চ ততৎ্পরম্। 

মদালসায়াঃ প্রতা্গমন্যষাঞ্চেতদুক্তবান ॥ 
তালকেতুরুবাঁচ। 

বীরঃ কুবলয়াশ্বোহসৌ মমীশ্রমসমীপতঃ। 
কেনাপি ছুষ্টদৈত্যেন কুর্ধন্ রক্ষাং তপস্বিনম্ | 
ষুধ্যম[নে। যথাশকি নিগ্রন্ ব্রহ্ধদ্বিষে! যুধি। 

মাঁমাঁমাশ্রিতা পাঁপেন ভি? শূলেন বক্ষসি ॥ 
অিয়মাণেন তেনেদং দত্তং মে কভৃষণম্। 
প্রাপিতশ্চাগ্রিনংযোগং স বনে শূদ্রতাঁপনৈঃ | 
রুভার্ভহ্ষাশবে। বৈ তন্তঃ সাশ্রবিলোচনঃ | 
নীতঃ সোহশ্বশ্চ তেনৈব দানবেন তুরাআন1 | 
এতন্ময়া নৃশংসেন দৃষ্ট' ছুষ্কতকারিণা । 

যদত্রানস্তবং কৃত্যং ত্রিয়তাঁং তদকাপিকম্ ॥ 
হৃদয়াশ্বামনৈতদ্গৃহৃতাঁং কণ্ঠভূষণম্। 
নাম্মমকং হি সুবর্ণেন কৃতামাস্ত তপন্থিনামূ 

পুভ্রাবৃচডুঃ। 

ইত্বাপ্্োহস্যজ্য তদ্তুমৌ স জগাম যথাগতয়। 
শিপপাত জনঃ মোইথ শোকার্ত মুচ্ছ যাতুর£ 1 
ভংক্ষণ।ৎ চেতনাঁং প্রাপা সর্বান্তা নৃপযোধিতঃ 

বাজপত্বাশ্চ রাজ স বিলেপুরতিছুঃখিতাঁঃ ॥ 

মদালস। তু তদ্দ&1 তদীয়ং ক্ভূষণম্ | 
ততযাজাশ প্রিয়ান্ গ্রানান, শ্রত্বা চ নিহতং পতিম্ 
ততস্তথ! মহাক্রনদঃ পৌরাণাং ভবনেত্বভূৎ। 
যটেৈব তম বৃপতেঃ গেছে সমবর্তত ॥ 
রাঁঞ্জ চ তাং মৃতাং দুষ্ট বিন1 ভর্ভ1 মদাঁলসাঁম, 
প্রভ্যুবাঁচ জনং সর্বং বিমৃা স্ুন্থমানসঃ ॥ 

ন রোদিতবাং পষ্ঠামি তবভামাব্মনস্তথা। 

সর্ধেষামেব সঞ্চিস্তা সম্বন্ধানামনিভাতাম ॥ 
কিংনু শোচামি তনয়ং কিংস শোচামাহং স্যাম, 
বিমুধা কৃতকৃতাতান্নন্তেইশোচ্যাবুভাবপি ॥ 

মচ্ছুশাষুন্মদ্বচনাদৃদ্ধিজ বক্ষণতৎ্পরঃ। 

গ্রাধে। মে যঃ সুতো মৃতাং কথং শোচা; স 
ধীমতাঁম| 

অবস্ং যাতি যঙ্গেহং তদ্দিজানাং কৃতে যদি | 
মম পুক্রেণ সন্তযং নবতাদয়কাঁবি তৎ॥ 



ব্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ। 

ইয়ঞ্চ সৎকুলোতৎপনা তর্র্যেবমনুত্রত]। 

কথং সু শোচা] নারীণাং ভর্ভ,রন্যন্ল দৈবতম.॥ 
অশ্মাকং বাঁন্ধবানাঞ্চ তথানেোযাং দয়াবভাম,। 
শোচয! হোষা তবেদেবং যদি ভর্ভ1বিয়োগিনী ॥ 
য1 তু ভর্তর্বধং শ্রত্বা তৎক্ষণাদেব ভাবিনী। 
ভর্ভারমন্ুষাতেয়ং ন শোচাঁতো বিপশ্চিতাম.॥ 
তাঃ শোচ্য! য। বিয়োগিন্যে। ন শোচ্যা য! 

মৃতাঃ সহ। 
ভর্তবিয়োগন্বনয়! মানভূতঃ কৃতজয়] 
দতাঁরং সর্বসৌথ্যানামিহ চামুত্র চোভয়োঃ। 
লোৌকয়োঃ ক! হি তর্তারং নারী মনোত মামুষম্ 
ন।সৌ শোচ্যো ন চৈবেয়ং নাং তঙ্জননী ন চ। 
তাজতা ব্রাহ্মণার্থায় 'প্রাণাঁন্ সর্বে ম্ম তারিতাঃ ॥ 
বিপ্রাণাং মম ধর্্শ্য গতঃ সহি মহামতিঃ| 
আনৃণামদ্ধভুক্তম্ত তাঁগাদেহস্ত মে মৃতঃ | 

মাতুঃ সতীত্বং মন্বংশবৈমল্যং শৌর্য্যমাত্মনঃ। 
সংগ্রামে সম্তাজৎত প্রাণান্ নাত্যজদ্দিজবক্ষণে ॥ 

পুজাবৃচতূঃ। 
ততঃ কুবলয়াশ্বস্ত মাতা ভর্ত,রনস্তবম। 

্রত্ব। পুলবধং তাদূক্ প্রাহ দৃ্। তু তং পতিম 
মাতোবাচ। 

ন মে মানা ন মে স্বত্র! প্রাপ্ত! প্রীতিনূর্পেদৃশী। 
শ্রত্ব। মুনিপরিক্লাণে হতং পুত্রং যথ| ময়! ॥ 

শো6ত!ং বান্ধবাঁনাং বে নিশ্বসন্তোহতিছুঃখিতাঁঃ 
অ্রিয়ন্তে ব্যাধিন। ক্রিষ্টান্তেষাং মাতা বৃথা প্রজা ॥ 

সংগ্রারম যুধ্যমান1 যেহভীতা গোদ্দিজরক্ষণে। 
ক্ষ শঙ্কধিপদ্যস্তে ত এব ভূবি মানবাঃ ॥ 
অর্থিনাঁৎ মিত্রবর্গন্ত খিদ্ধিব!ঞ পরা ম্বুখয়. | 
যেন যতি পিতা তেন পুক্রী মাতা চ বীরস্থঃ | 

গভক্রেশঃ স্ত্িয়ো মনো সাফল্যং ভজতে তদ]1। 
বদাঁরিখিজয়ী বা স্তাৎ সংগ্রামে বা হতঃ স্তঃ ॥ 

পুত বৃচতুঃ | 

ততঃ স রাজা সংস্কারং পুক্রপত্ীমলম্তয়ং। 

নিগ্গমা চ বহিঃ ম্নাতো দদোৌ পুনরায় চোদকমূ । 
তালকেতুশ্চ নির্গম্য তথৈব যমুনাজলাৎ। 
রাজপুজমুবাচেদং প্রণয়ান্মধুরং বচঃ॥ 

গচ্ছ ভূপালপুত্র ত্বং কতাথে।২হং কৃতন্বয়।। 
কার্ধ)ং চিরাভিলধিতং ত্বধ্যত্ররবিচলে স্থিতে ॥ 

বারুণং যজ্ঞকার্ধাঞ্চ জলেশস্ত মহায্মনঃ। 

তময়। সাধিতং সর্বং যন্মমাসীদভীপ্লিতম্ ॥ 

৪৩ 

প্রণপত্য স তং প্রায়াস্রাক্তপুত্রঃ পুরং পিতুঃ। 
সমারুহ তমেবাশ্বং স্থপর্ণানিলবিক্রমম. ॥ 

ইতি মার্কতেয়ে মহাপুরাণে কুবলয়া- 

স্বীয়ে মদালসাবিয়োগে! নাম 

দ্ববিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 

ত্রয়োবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

8৯১ 

পুতাবৃচতুঃ । 
স রাজপুজঃ সম্প্রাপা বেগাদাত্মপুরং ততঃ। 

পিোধিবন্দিষুঃ পাদ দিদৃক্ষুশ্চ মদাপম|ম.॥ 
দদর্শ জনমুদ্ধিগ্রমপ্রত্্টমুখং পুরঃ| 
পুনশ্চ বিশ্লিতাকারং গ্রাহ্থষ্টবদনং ততঃ ॥ 
অন্থমৃতফুল্রনয়নং দিষ্টা| দিষ্ট্যেতিবাদিনম্। 
পরিতজস্তমন্তোগ্তমতিকৌতৃহ্লাহিতম্ ॥ 
চিরং জীবোরুকল্যাণ হতান্তে পরিপস্থিনঃ। 

পিস্রোঃ প্রহলাদয় মনস্তথাক্মাকমকণ্ট কম্ ॥ 
ইতোবংবাধিভিঃ পৌরৈঃ পুরঃ পৃষ্ঠে চ সংবৃতঃ । 
তৎক্ষণপ্রভবানন্দঃ প্রবিবেশ পিডুগু্হম্ ॥ 
পিতা চ তং পরিষজ্য মাত চানেয চ বান্ধবাঁঃ | 
চিরং জীবেতি কল্যাণার্দুত্তশ্মৈ তদাশিষঃ ॥ 
প্রণিপত্য ততঃ মোংথ কিমেতদ্দিতি বিন্িতঃ। 
পপ্রচ্ছ পিতরং তাত সোইশ্মৈ সম্যক তহুক্তবান্ ॥ 
স ভার্ধযাং তাং মৃতাং শ্রত্বা হদয়েষ্টাং মদালস।ম্। 
পিতরৌ চ পুরে! দু 1 লজ্জাশোকান্ধিমধ্যগঃ ॥ 
চিন্তয়ামাস স| বাল] মাং শ্রত্ব। নিধনং গতম্। 
ততাার্জ জীবিতং সাধবী ধিঙ্যাং নিষ্ঠরমানসম্। 
বৃশংমোইহমনার্ধ্যোংহং বিনা তাং মৃগলোচনাম্ 
মৎকুতে নিধনং গ্রাপ্তাং যজ্জীবাঁধাতিনিঘ্বণিঃ॥ 
পুনঃ স চিন্তয়ামান পরিসংস্তভ্য মানসম্। 
যোহোদগমমপান্তা নিশ্বন্তোচ্ছন্ত চাতুরঃ | 
মৃতেতি স! মন্নিমিত্বং ত্যজামি যদি জীবিতম্। 
কিং ময়োপকৃতং তন্ডা; শ্লাধ্যমেতত্ত, যোধিতাম্ 
বদি রে|দিমি বাধীনে! হা প্রিয়েতি বদন্ মুহঃ। 
তথাপ্যশ্লাধ্যমেতর্নো বয়ং ছি পুকুষ|ঃ কিল ॥ 
অথ শোকজড়ে! দীন: অজ| হীনে1 মলাধিতঃ। 
বিপক্ষন্ত ভবিধ্যামি ততঃ পরিভবাস্পদম্ ॥ 
ময়ারিশাতনং কার্ধ্যং রাজ: শুঞ্রষণং পিতুঃ। 
জীবিতং তত্ত ঢায়তং সন্তযাজযং তৎ কথং ময় 



2০ 2০ আত 

88 মার্কগেয়পুয়াণম্। 

কিন্ত নন্তে কর্তব্যন্ত্যাগো ভোগন্ত যোষিতঃ| | অঙ্গরং পরমং পেবি সংস্থিতং পরমাণুবং ॥ 
ন চপি নোগকারাস্ন তশ্বগ্যাঃ কিন্তু সর্বথা ॥ |: অক্ষরং পরমং ব্রচ্গ বিশ্বক্চেতৎ ক্ষরাধ্থুকম্। 
ময়। নৃশংস্টং কর্বাং নোপকার্যাধকারি চ।  দারুণাবস্থিতো! বহ্ছিভৌরমাশ্চ পরমাঁণবঃ 

যা মদর্ধেইত্যজৎ প্রাণাংস্তদর্থেইক্পমদং মম 1 1 তথ! তয়ি স্থিতং ব্রক্ষ জগচ্চেদমশেষতঃ। 
পুজ।বুচতুঃ | আংকারাক্ষরসংস্থবনং যত্ত, দেবি স্থিযাস্থিরম্ ॥ 

ইতি কুত্ব! মতিং সোষ্থ নিপ্পাদ্বোদকদানিকম্।| তর মাত্রাওয়ং সর্বমন্তি যদ্দেবি নাস্তি চ। 
ক্রিয়শ্চানস্তরং কৃত প্রতুযুবাচ খতধব্ঃ | পয়ো লোকারয়ো বেদাধ্ত্রৈবিদ্যং পাবকজয়ম্॥ 

খভধ্বজ উবাচ । ত্রীণি জ্যেতীংষি বর্ণাশ্চ ব্রয়ে। ধর্দাগমস্তথ|। 

যদি সা মম তথ্বশী নস্তান্তার্থা মদালসা। ত্রয়ে৷ গুণান্ত্র়ঃ শব্বাপ্রয়ে! বেদান্তথাশ্রমাঃ ॥ 

অশ্মিন জন্মনি নান্তা! মে ভবিত্রী সহচারিণী ॥ | অঃ কাণাস্তখাবস্থাঃ পিতরে হহর্নিশাদর়ঃ | 
তামৃতে মুগবাবাক্ষীং গন্ধর্বতনয়ামহম্। ,এতন্মানারয়ং দেবি তব রূপং মরম্বতি ॥ 
নভোঁক্ষো যোঁধিতং কাঞ্চিদিতিসতাং ময়োদিতম্। বিভিন্মদশিনামাদ। ব্রহ্মণে| হি সনাতনাঃ। 

স্বন্মচাবিণীং পত্রীং তাং মুক্ গঙ্গগামিনীম্। | সোমসংস্থা হবিঃসংস্থাঃ পাকসংস্থাশ্চ সপ্ত যাঃ॥ 
কঞ্চিনাঙ্গীকরিষাাসীতোতৎ সতাং ময়োদিতম্ তান্বছুচ্চারণ!দ্দেবি ক্রিয়ন্তে ব্রহ্মবাদ্িভিঃ | 

পু্রাবৃচতূঃ । জনিদ্দেশং তথ চান্দর্মাত্রান্বিতং পরম্ ॥ 
পরিতাজা চ প্রীভোগান্ তাত সর্বাস্তয়া বিনা | অবিকার্ঘ/ক্ষয়ং দিব্য পরিগামবিবজ্জিতস্। 
পরীড়ক্াস্থে সমং ভূলোর্বয়ন্তৈঃ শীলদম্পদ। ॥ 1 তবৈতৎ গরমং রূপং যন্ন শক্যং ময়োদরিতুমূ। 
এতৎ তম্ত পরং কার্ধাং তাত তৎ কেন শক্যভে | ন ন চীন্তেন চ তজ্ভিক্রহাবোঠারি ভিকআতে 

কর্ধুমনতযরছুপ্থ।প্যমীস্বটরঃ কিমুতেতরৈঃ ॥ ইন্ত্রোহপি বসবো তরন্ধা চক্ত্রাকৌর্জ্যোতিরে চ 
জড় উবাঁচ। বিশ্বাবাঁনং বিশ্বরূপং বিশ্বেশং পরমেম্থরম্ ॥ 

ইতি বাক্যং তয়োঃ শ্রদ্ধা বিমর্ষমগমৎ্ পিতা। ; সাংখ্যবেদাস্তবাদোক্তং বহুশাখাস্থিরীকৃতম্ । 
নিমৃধ্য চাহ তৌ পুত্র নাগরাট্ প্রহসন্নিবা। | অনাদিম্ধ্যগিধনং স্দৃল্র সদদেৰ যু]. 

নাগরাড়শ্বত় উবাঁচ। একত্নেকং ন'পোকং ভতভেদলমশরিত্স্। 

যদ/শক্যমিতি জ্ঞাত্ব। ন করিয্যন্তি মানবাঃ | 'অনাখ্যং ষড়গণ ণ.ব।ঞ% বণাধ্যং তরিগুণাশ্রয়ম্ ॥ 

কর্দগাদামমুদ্যোগহান্তা হাঁনিত্ততঃ গরম । নাঁনাশিক্িমতাসেকং শর্জিবৈভাবিকং পরম্। 
আবডেত নরঃকর্ধ শ্বপৌরুষমহাপয়নু।....  হথাজুধং মহাযৌথ্যবপং দ্বয়ি.বিভাবাতে ॥.. 
নিপপ্তিঃ কর্ণ দৈবের নৌরুষে চ বাবস্থিতা ॥! এবং দেবি বয় ব্যাপ্তং সকলং নিষফলঞ্চ যুৎ। 

তক্মাদহং তথা যন্্ং করিষো পু্লকাবিতঞঃ। অধ্বৈতাবস্থিত' ব্রঙ্গ যচ্চ দ্ৈতে ব্যবস্থিতষ্ & 
তপশ্চর্যয।ং সমান্থায় যখৈতৎ সাধ্যতেচিরাৎ ॥ যেহর্থ। নিত] যে বিনস্তত্তি চান্তে 

জড় উবাচ। যে বাস্থুল। যে চন্ঙ্গাতিহুক্মাঃ। 

এবমুক্ত ম নাণেম্্ঃ প্র্গাবতরণং গিরেঃ। বে বা ভূমৌ বেহন্তরী ক্ষে২ইন্থতে] ব 
তীর্থং হিমবতে। গন্ডা তপশ্থেপে স্থৃদৃশ্চরম্ ॥ ভেষাং তেষাং ত্বত্ত এবৌপলব্ধিঃ ॥ 
তুষ্টাব গীর্ভিশ্চ ততন্তত্র দেবীং সরন্বতীম্। যচ্চামূর্দং যচ্চ মূর্বং সমস্ত 
তন্মন] নিয়তাহারে| ভূত্বা ব্রিসবনাপ্লতঃ ॥ যদ্ব! ভূতেঘেকমেকঞ্চ কিঞিৎ। 

অশ্বতর উবাচ। যদ্দিব্যপ্তি ক্াতলে খেইন্রুতো বা 

জগন্থাহ্রীমহং দেবীমারিরাধযিযুঃ গুভাম্। ত্বৎসন্বদ্ধং ত্বৎস্বটর্ব/ঞনৈশ্চ ॥ 
স্তোষ্যে প্রণমা শিরস। শ্রদ্মযোলিং সরঙ্থতীম্ & | এবং প্ততা তদ| দেবী বিঝক্োোঞ্জিহ্ব সরদ্থ তী। 

! সদলদদেষি যৎ কিঞ্িনোোক্ষবচ্চার্থবৎ পদম্। | প্রতুাবাচ মহাত্মানং নাগমস্থতরং ততঃ 
, ত৯ খন্ধং ত্বাসংযে।গং ষোগবদ্দেবি সংস্থিতম্। সরম্বডাবাচ। 

" ততবমক্গত্বং পদং দেবি যত্ত্র সং প্রতিষ্টিতম্। বরং তে কন্বলত্রাতঃ প্রযচ্ছঘ্যুরগা ধপ। 



ত্রয়োবিংশোধ্ধ্যায়ঃ | 

তছুচাতাং প্রদান্তামি যৎ তে মনসি বর্তৃতে | 
| অস্বতর উবাট। 
সহারং দেহি দেবি ত্বং পূর্ব্ং কম্বলমেব মে। 
সমস্তত্বরসন্বন্ধমুভয়োঃ সম্প্র্যচ্ছ চ ॥ 

সরশ্বতূবাচ। 

সপ্র শ্বরা গ্রামরাগাঃ সপ্ত পল্পগসত্বম। 
গীতকানি চ সটপ্রব তাবতীম্চ।পি মৃচ্ছ“নাঁঃ | 
তালাশ্চৈকোনপঞ্চ।শৎ তথ! গ্রামন্রয়ঞ্চ যৎ। 
এতৎ সর্বং ভবান্ গত কম্বলশ্চ তথানঘ॥ 
জান্তসে মত্প্রসাদেন ভুজগেন্্রাপরং তথ|। 
চতুর্ত্বিধং পদং তালং ত্রিপ্রকারং লয়ত্রয়ম্ 
যতিত্রন্নং তথ! তোঁদাং ময়। দত্তং চতুর্কিধম্। 
এতত্তবান্ মত্প্রসার্দাৎ পল্নগেন্দ্রীপরঞ্চ যৎ ॥ 
অন্তান্তর্গতমায়ত্বং স্বরব্যঞরনসম্মিতম্। 
তদশেষং ময়! দত্তং ভবতঃ কম্বলহ্য চ॥ 

তথা নান্বস্ত ভূলোকে পাতালে চাপি পন্নগ। 
প্রণেতারো ভবস্তৌ চ সর্বর্থাস্ত ভবিষাতঃ। 
পাতালে দেবলোকে চ ভূলে'কে চৈব গন্নগৌ । 

জড় উবাচ। 
ইতান্ত1 সা তদ! দেবী নর্তজিহ্বা সরশ্বত্তী। 
জগামাদর্শনং সদ! নাঁগম্ত কমলেক্ষণ! | 
তয়োশ্চ তদ্বথ|বৃত্বং ভ্র।তোঁঃ সর্বমজায়ত । 
বিজ্ঞানমুয়োয়গ্রাং পদতালস্বরাদিকম্॥ 
ততঃ কৈলাদশৈলেন্্রশিখরস্থিত মীশ্বরম্। 
গীতটকঃ সপ্তভির্নাগৌ তন্ত্রীলয়সমন্থিতৌ ॥ 
আরিরাধয়িষূ দেবমনজজহরং হুরম্। 
গ্রচক্রতুঃ পরং যত্বমুভো। সংহতবাকলো। 
প্রাতনিশার়াং মধাহু সন্ধায়োশ্চাপি ততৎপরো ॥ 
তয়ে!ঃ কালেন মহতা স্তয়মানো ঘুষধবজঃ। 

তূতোষ গীতকৈত্তৌ চ প্রাহৈ?শা গৃহাতাং বরঃ | 
ততঃ প্রণম্যাশ্বতরঃ কম্বলেন সমং তদ]। 

বাজ্ঞাপয়ন্মহাদেবং শিতিকঠমুমাপতিম্ ॥ 
যদ্দি নৌ ভগবান্ প্রীতো৷ দেবদেবস্সিলোচনঃ। 
ততো! যথাভিলধিতং বরমেনং গ্রযচ্ছ লৌ ॥ 
মৃত। কুৰলয়াশ্বস্ত পত্ধী দেব মদা[লন|। 
তেটনব বয়স স্যো! ছৃহিতৃত্বং প্রয়াতু মে । 
জাতিম্মর! যথা পূর্বং তদ্বৎকান্তিসমন্থিত1। 
যোগিনী যোগমাতা চ মদ্গেহে জায়তাং ভব 

মহাদেব উবাচ। 
যথোক্ং পন্নগরেষ্ঠ সর্বমেতভ্ভবিষ্যভি। 
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মত্প্রসাদাদসন্দিদ্ধং শৃণু চেদং ভূজঙগম ॥ 
শ্রান্ধে তু সমনুপ্রাপ্তে মধামং পিওমাত্মন। | 
ভক্ষয়েখ।ঃ ফণিশ্রেষ্ঠ শুচিঃ গ্রয়তমানসঃ ॥ 
ভক্ষিতে ডু ততন্তন্মিন ভবতে। মধ্যমাৎ ফণাৎ ॥ 

সমুৎ্পৎসাতি কল্যাণী তখারূপা থা মৃতা ॥ 
কামঞ্চেমমভিধায় কুরু ত্বং পিতৃতর্পণম্। 

তৎ্ক্ষণাদেব সা সুভ্রঃ শ্বমতো মধ্যমাৎ ফণাৎ । 
সমুখপৎস্যতি কল্যাণী তথাদ্প যথা মৃতা ॥ 

এতঙ্ছৃত্বা ততক্তৌ তু গ্রণিপত্য মহেশ্বরম্। 
রসাতলং পুনঃ প্রাণ্তৌ পরিতোবসমস্থিতৌ ॥ 
তথা চ কৃতবান্ শ্রান্ধং সনগঃ কম্বল[নুজঃ। 

পিওঞ্ মধ্যমং তদ্বদ্যথাবছুপতুক্তবান্ ॥ 
তঞ্চাপি ধাায়তঃ কমং ততঃ সা তম্ুমধ্যম| | 
জজ্ঞে নিশ্বসতঃ সদ্যন্তজ্রগ1 মধ্যমাঁৎ ফখাৎ ॥ 
ন চাপি কথয়ামাস কল্তচিৎ স ভুজলমঃ | 
অস্তগহে তাং সুদত্ুং ঘ্রীভিগুপ্তামধারয়ৎ ॥ 
তৌ চাদিনমাগমা পুত নাগপতেঃ সুখমূ। 
খতধ্বজেন সহিতৌ চিক্রীড়াতেইমরাবিব | 
একদা তু স্থতো গ্রাহ নাগরাজো! মুদাস্বিত্তঃ | 
যন্ময়] পৃর্বমুক্তত্ত ক্রিয়তে কিংন তৎ তথা ॥ 
স রাগপুজ্রে। যুবয়োরুপকারী মমাস্তিকম্। 
কন্মান্নানীয়তে বৎসাবুপকারায় মানদঃ॥ 
এবমুকো। ততগ্েন পিত্রা ন্নেহবত। তু তো। 
গত্বা তত্ত পুরং সখ্য রেম।তে তেন ধীমতা ॥ 
ততঃ কুবলয়াশ্বং তৌ কৃত্ব! কিঞ্চিৎ কথান্তরম। 
অক্রহাং প্রণয়োপেতং স্গেহগমনং গ্রতি ॥ 
তাথাহ নৃপপুজোংসৌ নগ্বিবং ভবতোগৃর্হম.। 
ধনবাহনবঞ্জাদি যন্ম্দীয়ং তদেব বাম. ॥ 
যত্তু বাং বাঞ্ছিতং দাডুং ধনং রত্বমথাপি ব1। 
তন্দীয়তাং থিজন্তো বদি বাং প্রণয়ে। ময়ি | 
এতাবগ্তাহং দৈবেন বঞ্চিতোথন্মি হুরাত্মন1। 

যন্তবন্তাং মমত্বং নে! মদীয়ে ক্রির়তে গৃহে ॥ 
যদ্দি বাং মতপ্রিয়ং কার্ধ্যমন্তুগ্রাহোহন্মি বাং যদি 
তদ্ধনে মম গেছে চ মমত্বমন্থুকক্কযতাম,॥ 
যুবয়োরন্মদীয়ং তম্মামকং যুবয়োঃ শ্বকম,। 
এহৎ সত্যং বিজানীতং যুবাং প্রাণ! বহিশ্টরাঃ॥ 
পুনর্নৈবং বিভিন্নার্থং বক্তবাং দ্বিজসত্তমৌ। 
মত্প্রসাদপরো প্রীত শাপিতো হদয়েন মে ॥ 
ততঃ ন্েহারর্বদনে। তাঁবুভৌ নাঁগনন্দনৌ । 
উচতুৰ্ পতেঃ পুত্রং ফিঝিৎ প্রণয়কোপিতো ॥ 
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খতধ্বজ ন সনোহৌ যটেবাছ ভবা'নদম.। 
তৈব চান্মক্সনসি নাত্র চিন্তামতোইন্তথ! ॥ 
কিন্তবাবয়ে: স্বয়ং পিত্র। প্রোক্তমেতন্মহাত্মন! | 

টং কৃবলয়াশ্বং তমিচ্ছামীতি পুনঃ পুনঃ ॥ 
তন্তঃ কুবলয়াশ্োইসৌ সমুখায় বরসনাৎ। 
যথ:হ তাতেতি বদন্ প্রণামমকরো্ভুবি ॥ 

কুবলয়াশ্ব উবাচ । 
ধন্যে!ইছমতিপুণ্োোহহং কোহস্োহস্থি সদৃশে ময়া 
যৎ তাতো মাঁমভিদ্রষ্টং করোতি প্রবণং মন | 
তছুত্িষ্ঠত গচ্ছামস্তামাজ্ঞাঁং ক্ষণমপাহম. | 

নাতিক্রান্তমিহেচ্ছামি পত্যাং তস্ত শপাঁমাহম, ॥ 

জড় উবাচ । 

এবমুক1 যযৌ সে'ইখ:সহ তাভযাং নৃপাত্মদঃ। 
গ্রাপ্তশ্চ গোমতীং পুণাং নির্গমা নগরাদ্বহিঃ | 
তন্মধ্যেন যযুজ্তে বৈ নাগেন্ত্রবুপনন্দন।ঃ | 

মেনে চ রাজপুতোইসৌ পারে তন্তাস্তয়োগৃহিম্। 

ততশ্চাকুষা পাতালং তাত্যাং নীতে। নৃপাত্মজঃ । 

গাতালে দদূশে চোতৌ স পর্নগকুষীবকৌ। 
ফণামণিকৃতৌদ্দযোতো ব্যক্তত্থস্তি কলক্ষণো ॥ 

বিলোৌক। তৌ স্থরূপাঙ্গে বিশ্ময়োৎফুলললোচনঃ । 

বিহন্ত চাত্রবীৎ প্রেগা সাধু চো খিজসন্তমৌ। 
কথয়ামাসতুন্তৌ চ পিতরং পরগেশ্বরম্। 
শান্তমশ্থতরং নম মাননীয়ং দিবৌকণাম্ ॥ 
রমণীয়ং ততোইপশ্ঠৎ পাতালং স নৃপাত্মজঃ। 

কুমারৈস্তরুশৈর্বদ্বৈররগৈরুপশোভিতম্ ॥ 
তটৈব নাঁগকণ্তাভিঃ ক্রীড়স্তীভিরিতস্ততঃ। 

চারুকুঞ্জলহারাতিস্তারাভিরগগনং যথা ॥ 

গীতশনৈৈস্তথান্তয্ বীণাবেণুশ্বনান্বগৈঃ। 

মুদগপণবাতোদ্যং হাঁরিবেশ্রশতাকুলম & 

বীক্ষমীণঃ ন পাতালং যযৌ শক্রগ্িতঃ স্ৃতঃ। 
সহ তাভ্যামভীষ্টাভ]াং পন্নগাভ্যামরিনদমঃ ॥ 
ততঃ প্রবিশ্ত তে সর্বকে নাগরাজনিবেশনম্। 

দদৃশ্ুপ্তে মহাত্মা নমুরগাধিপতিং স্থিতম্ ॥ 
প্রিব্যমাল্যান্বরধরং মণিকুশ্ডলভূষণম্। 

দবচ্ছমুক্াফললভাহারিহারোপশোভিতম্ ॥ 

কেযুরিণং মহাভাগমাননে সর্বকাঞনে। 
মণিরিক্রমবৈদুর্যাজালাস্তরিতরূপকে ॥ 
স তাত্যাং দশিতন্তস্ত তাতোংন্মমকমসাবিতি। 

বীরঃ কুবলয়াঙ্খোহস্সং পিত্রে চাসৌ নিবেদিতঃ ॥ 

মার্কগেয়পুরাণম্। 

ততে| ননাম চরণৌ নাগেন্ত্রন্ত খতধবজঃ। 
তমুখাপ্য বলাদগাঢ়ং নাগেন্ত্রঃ গরিষশ্বজে ॥ 

মুদ্ধি, চৈনমুপান্ত্রায় চিরং জীবেত্যুবাচ সঃ। 
নিহতাষিত্রবর্গশ্চ পিজোঃ গশুজষণং কুরু ॥ 
বংস ধন্তস্ত কথ্াস্তে পরোক্ষ্ত।পিতে গুপাঃ। 

ভবতেো। মম পুক্রাভযামসামান্ত! নিবেদিতাঃ ॥ 
ত্বমেবানেন বর্ধেথ। মনোবাকাচেই্িতি। 
জীবিতং গুণিনঃ শ্লাঘাং জীবনের মুতোইগুণাঃ ॥ 
গুণবান্ নিবৃতিং পিত্রোঃ শত্রণাং হৃদয়জরম্। 
করোত্যাআহিতং কুর্বন্ বিশ্বানঞ্চ মহাজনে ॥ 

দ্বেবতাঃ পিতরে। বিপ্র। মিত্রার্থিবিকলাদয়ঃ। 
বান্ধবাশ্চ তথেচ্ছন্তি জীবিতং গুণিনশ্চিরম্ ॥ 
পরিবাদণিবৃত্তানাং ছুর্গতেষু দয়াবতাম্। 
গুণিনাঁং সফলং জন্ম সংশ্রিতানাং বিপদগটৈতঃ ॥ 

জড় উবাচ। 

এবমুক1 স তং বীরং পুক্রাবিদমথা ব্রবীৎ। 

পূজাং কুবলয়াশ্স্ত কর্ত,কামে! ভুজঙ্গ মং ॥ 

শ্নানাদিকক্রমং কৃত্ব। সর্ধমেব যথাক্রমম্ | 

মধুপানাদিসন্তেগমাহারঞ্চ যথেপ্সিতম্ ॥ 
ততঃ কুবলয়াশ্েন হৃদয়োখলবভৃতয়!। 

কথয়! স্বল্নকং কালং স্থান্তামে। হৃষ্টচেতসঃ ॥ 

অনুমেনে চ তন্মৌনী বচঃ শত্রজিতঃ সুতিঃ। 
তথ! চকার নৃপতিঃ পন্নগানামুদারধীঃ | 

সমেত। তৈরাস্মজভূপনন্দনৈ- 
মহোরগাগামধিপঃ স মতাবাক্। 

মুদাহিতোহইন্নানি মধুনি চাত্মবান্ 
যথোপযোগং বুহ্জে ম ভেোগভুক্ ॥ 

ইতি মার্কগ্ডেয়ে মহাপুবাণে মদাপনো- 
পাখ্য।নে ভ্রয়োবিংশোইধ্যায়ঃ | 

চতুব্বিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

পুত্র উবাচ। 
কুভাগারং মহাত্মানমধিপং পৰনাশিনাম্। 
উপাসাঞ্চক্রিরে পুত্র ভূপালতনয়ন্ত থ। ॥ 

কথাভিরনুরূপাভিঃ স মহাত্মা! ভূজঙ্গমঃ | 

প্রীতিং সঞ্জনয়ামাস পুক্রসখুারবাঁচ চ॥ 
তব ভদ্র সুখং হি গেহমভযাগতল্ত যৎ। 

কর্তব্যমুৎস্থজাশহ্ব।ং পিত্বরীৰ সুতে। ময়ি 



চতুব্বিংশোধধ্যায়ঃ | 
রজতং ব। স্বর্ণ ঝ1 বন্ত্রং বাহনমাসনম্। 

' বন্বাভিমতমত্যর্থং ছুর্লভং তথ ধু মাম্। 
কুবলয্লাস্ব উবাচ। 

তব প্রলাদাস্তগবন্ স্থবর্ণাদি গুছে মম। 

পিতুরদ্কি মমাদ্যাপি ন কিঞ্চিৎ কার্ধ্যমীদৃশম্ 
তাতে বর্ষসহআ্ীণি শাসতীমাং বন্থুন্ধরাম্। 
তখৈব ত্বয়ি পাতালং ন মে যাচ্ঞ্োন্ুখং মনঃ ॥ 
তে স্বণ্যাশ্চ স্থপুখ্যাশ্চ যেষাং পিতরি জীবতি। 
তৃণকোটিসমং বিস্তং তারুণ দ্বিততকোটিযু॥ 
মিত্রাণি ভুল্যশিষ্টানি তন্বদ্দেহমনাময়ম্। 
জনিতা প্রিয়তে বিস্তং যৌবনং কিন, নান্তি মে ॥ 
অসন্যর্থে নৃণাং যাচ্ঞাপ্রবণং জায়তে মনঃ। 

মতাশেষে কথং যাচ্ঞ্াং মম জিহ্বা করিষাতি ॥ 

বৈর্ন চিস্তাং ধনং কিঞ্চিনা ম গেহেইস্তি নাস্তি ব' 
পিতৃবাহুতরুচ্ছায়াং নংএভাঃ স্ুখিনে। হি তে। 

যে তু বাল্যাৎ প্রস্থত্যেব বিনা পিতা কুটুষ্বিনঃ | 
তে সুখাস্বাদবিত্রংশান্মন্তে ধাত্রৈব বঞ্চিত'ঃ 
তথয়ং ত্বতপ্রসাঁদেন ধনরতাদিসঞ্চয়ান্। 

পিভৃমুক্তান্ প্রষচ্ছামঃ কামতে। নিতামধিনাম্ । 
তৎ সর্বমিহ সম্প্রাপ্তং যদজ্ঘি যুগলং তব। 

মচ্চ,ড়ামণিনা প্ৃষ্টং যচ্চাঙ্গম্পর্শমাপ্রবান্॥ 
জড় উবাচ। 

ইত্যেবং প্রস্থতং বাকমুক্তঃ পন্নগসত্তমঃ | 
প্রাহ রাক্গস্থতং প্রীতা। পুজয়োরুপকারিণম্ ॥ 

নাগ উবাচ। 
যদি রত্রন্থবর্ণাদি মন্তোইবাপ্ু,ং ন তে মনঃ। 
যদন্তন্সনলঃ প্রীতৈয তদ্বূহি ত্বং দদাম্যহম্ ॥ 

কুবলয়াশব উবাচ। 
তগবংস্বংপ্রসা্দেন প্রার্থিতন্ত গৃহে মম। 

সর্বমস্তি বিশেষেণ সম্প্রাপ্তং তব দর্শনাং ॥ 

কৃতকতোাইন্রি চৈতেন সফলং জীবিতঞ্চ মে। 
বদঙ্গনংগ্লেষমিতত্তব দেবস্ত মানুষঃ | 

মযোত্তমালে ত্বৎপাপরজস। যদিহাম্গদম্। 

কতং তেনৈৰ ন প্রাপ্তং কিং ময় পল্পগেশ্বর | 
যদি ত্ববস্থাং দাঁতবো বরে। মম যথেপ্সিতঃ। 

তৎপুণ্যকর্খসংস্কারে হৃদয়ান্মা বাপৈতু মে ॥ 
সুবর্ণমণিরত্বাদি বাহনং গৃহমালনম্। 
ধ্িয়ো্নপানং পুত্রাশ্চ চারুমাল্যান্থলেপনযূ ॥ 
এতে চ বিবিধাঃ কাম! গীতবাদ্যাদিকক যৎ। 
সর্মমেতন্মম মতং ফলং পুপ্যবনস্পতেঃ ॥ 

8৭ 

তশ্মান্নয়েগ তন্ম,লসেকে ঘত্বঃ কৃতাত্বন।। 

কর্তবাঃ পুণ্যস্গানাং ন কিঞ্চিভুবি ছুর্লভম্ | 
অশ্বতর উবাচ। 

এবং ভবিষ্যতি প্রাজ্ঞ তব ধর্মাশ্িতা মতিঃ। 
সতাখ্ৈতৎ ফলং সর্বং ধর্মন্তোকং যথ। তব ॥ 
তখাপ্যবশ্তং মদেগহমাগতেন ত্বয়াধুনা | 

গ্রাহ্থং যন্মান্গষে শোকে ছুশ্রাপং ভবতে! মতম্ ॥ 
জড় উবাচ। 

তস্ত তদ্চনং শ্রুত্বা ন তদ। নৃপননানঃ। 

মুখাবলোকনং চক্রে পরগেশ্বর পুজয়োঃ ॥ 
ততস্তৌ গ্রণিপত্যোভো রাজপুত্রস্ত যন্মতম্। 
তৎ পিতুঃ মকলং বীরৌ কণয়ামানতুঃ স্ক,টম্। 

পু।বৃচতুঃ। 
ততোইস্ত পত্রী দয়ত! শ্রুত্বেমং বিনি পাতিতম্। 
অত্যজদ্দয়িতান্ গ্রাণান্ বিগ্রলন্ধ! ছুরয্মন! ॥ 
কেনাপি কৃতটবরেণ দানবেন কুবুদ্ধিনা। 
গন্ধর্বরাজন্ত সুত। নামা খাত! মদালসা ॥ 

কৃতজো ইং ততস্তাত গ্রতিজ্ঞাং কৃতবানিমাম্। 
নান্ত! ভাধ্য। ভবিত্রীতি বঙ্জয়িত্ব। মদ।লসাম্ ॥ 
রং তাং চারুদর্বাীময়ং বীর খতধবজ:। 

তাঁত বাঞ্থত যদোতত ক্রিয়তে তৎ কৃতং ভবেৎ 

অশ্বতর উব;চ। 

ভূটতবিয়োগিনে| যোগন্তাদুশৈরেব তাদুশঃ। 
কথমেতদ্বিন। স্বপ্পং মায়াং বা শম্বরোদিতাম ॥ 

জড় উবাচ। 
গ্রাণিপত্য ভূজঙেশং পুল্রঃ শক্তজিতস্ততঃ। 
প্রড়াবচ মহায়ানং প্রেমলজ্জসমন্থিতঃ ॥ 

মাঁয়াময়ীমপাধুনা মম তাত মদালসাম্। 
ঘ্দি দর্শয় তে মন্তে পরং রুতমন্ধুগ্রহম ॥ 

অশ্বতর উবাচ। 

তন্মাৎ পঠ্ঠেহ বৎস ত্বং মাপে &,মিচ্ছসি | 
অনুগ্রহে! ভবানু গেহং বালোইপ)ভ' 

গতো। গুরুঃ ॥ 

জড় উবাচ। 

আনয়ামাস নাগেনে। গৃহগুপাং মদালসাম। 

তেষাং সম্মোহনার্থায় জজয় চ ততঃ স্বটমূ ॥ 
দর্শন/মাপ চ তদা রাজপুল্রাস তাং গুতভাম.। 
সেয়ং ন বেতি তে ভার্ধয। রাপুত্র মদালস|॥ 
সদৃই। তাং তদ তন্বীং তৎক্ষণান্িগতত্্রপঃ। 



৪৮ মার্কগেয়পুরাণম্। 

প্রিযেতি তামভিমুখং যযৌ বাচমুদারয়ন্। 
নিবারয়াম'স চ তং নাগঃ পোইখতরত্ববন্ । 

অশ্বতর উনাচ। 

মায়েয়ং পুভ্ মা শ্প্রাক্ষীঃ প্রাগেব কথিতং তব। 

অন্তর্ধানমুত্যান্ত মায় সংস্পর্শনাদিভিঃ | 

সম্যক্ পালয়তত্তত্ত প্রজাঃ পুদ্রানিবৌরসান্। 
মন্দালনায়াঃ সঙ্গতে পু্ঃ প্রথমজন্ততঃ ॥ 

ভম্ত চক্রে পিত! নাম বিক্রাস্ত ইতি ধীমতঃ। 
তৃতুযুস্তেন বৈ ভৃত্য জহাস চ মদালসা। 
সা বৈ মদ।লস! পুকভ্রং বালমুত্তানশারিনম_। 

ততঃ পপাত মেদিন্যাং স তু মুক্ছণপরিপ্লতঃ॥ | উল্লাপনচ্ছলেনাহ রুদমানমবিস্বরম,॥ 
হা প্রিয়েতি বদন্ মোইথ চিন্তয়ামান ভা/বনীম্ 
অহে। নেছোহস্ত নৃপন্তেম্মে পর্যাচলং মনঃ। 
যেনায়ং পাতনোহ্রীণাং বিন1 শয্েণ পাতিতঃ ॥ 

মায়েতি দর্শিত! তেন মিথ]। মায়েতি যৎ ন্কটম্। 

বাযন্থুতেজদাং ভূমেরাকাশস্ত-চ চেষ্টযা ৷ 

পুর উবাচ। 

ততঃ কুবলয়াশ্বং তং সমাশ্বাহা ভূলঙগমঃ | 

কথম।মাঁস তৎ সর্বং মৃতসপ্লীবনাদিকম্ | 
ডতঃ প্রন্থষ্টঃ প্রতিলভ্য কাস্ত।ং 
গ্রণমা নাগং নিজগাম সোইথ। 
স্থশোভমানং হ্বপুরং তমঙ্ব- 

মারুহ্ সঞ্চিস্তিতমহ্যুপেতম্। 

ইতি মার্কগেয়ে মহাঁপুরাণে মদালসাগ্রপ্তি- 
নাম চতূর্বিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

পঞ্চবিংশোহধ্যাঁয়ঃ | 
৪৪৬ ভিউ ৬ ৩৪৩ 

জড় উবাচ। 

আগম্য ম্বপুরং সোইথ পিত্রোঃ সর্ধমশেষতঃ | 

কথয়ামাঁস তন্বী যখ। প্রাপ্ত পুনমতা ॥ 
ননাম সা চ চরণৌ শ্বশ্্বশুরয়েঃ শুভ|। 
স্বজন যথাপূর্ং বনদনায্লেষণ।দিভিঃ ॥ 
পুজয়ামাম ত্বঙ্গী যথান্তায়ং যথাবয়ঃ | 
ততো মঙ্থোৎসবো জজ্ঞে পৌরাণাং তত্র বৈ পুরে 
খতধবজশ্চ সুচিরং তথা রেমে স্থমধায়!। 
নির্বরেষু চ শৈল।নাং নিম্নগাপুলিনেষু চ। 
কাননেষু চ রমোধু তটথবোপবনেষু চ॥ 
পুণ্যক্ষয়ং বাঞ্ছমান1 সাঁপি কায়েপভোগতঃ। 

সহ তেনাতিকান্তেন রেমে রমযান ভূমিযু ॥ 
ততঃ কাঁলেন মহত শত্রজিৎ স নরাধিপঃ। 

সম্যক গশান্ত বনৃধাং কালধর্মমুপেরিবান্॥ 

ততঃ পৌর মহাত্মানং পুত্ং তশ্ত ধতধবজম্ । 
অভ্যযিঞ্চস্ত রাজানমুদা+ঢারচেষ্টিতম ॥ 

শুদ্ধোহসি রে তাত ন তেইস্তি নাম 
কৃতং ছি তে করনয়াধুনৈব। 
পঞ্চাত্বকং দেহুমিদং তটবত- 

ন্নৈবান্ত ত্বং রোদিষি কস্ত হেতোঃ॥ 

ন বা ভবান্ রোদিতি বৈ শ্বজন্ম। 
শবো্য়মাসাদ্য মহীশশুনুম্ | 

বিকল্পামানা বিবিধ। গুণান্তে- 

হগ্ণাশ্চ ভৌতাঃ সকলেক্িয়েযু | 
ভূতাঁনি ভূতৈঃ পরিহুর্ধলানি 
বৃদ্ধিং সমায়াস্তি যথেহ পুংসঃ। 

অন্ন।ঘুদান।পিভিরেব কন্ত 
ন তেহস্তি বৃদ্ধির চ তেহস্তি হানিঃ ॥ 
ত্বং কুকে শীর্যযমানে নিষেংশ্সিং- 
স্ন্মিং্চ দেহে মৃঢ়তাং মা ব্রজেথাঃ। 
শুভাশুভৈঃ কর্মভির্দেহমেত- 
মদাদিমুটেঃ কঞ্চুকস্তেইপি নদ্ধঃ ॥ 
তাতেতি কিঞ্চিৎ তনয়েতি কিঞ্ি- 
দম্বেতি কিঞ্িদদয়িতেতি কিঞিৎ। 
মমেতি কিঞ্চিন্ন মমেতি কিঞ্চিৎ 
ত্বং ভূতসজ্বং বহু মানয়েখাঃ ॥ 
হুঃখনি ছুঃখোপশমায় ভোগান্ 
মুখায় জানাতি বিমুড়চেতাঃ। 

তান্বেব হুঃখানি পুনঃ হৃখানি 
জানাত্যবিদ্বান্ স্থবিমুঢ়চেভাঃ ॥ 
হাসোইন্থিসন্দশন মক্ষিতুগ- 
মত্যুজ্জলং তর্জনমঙ্গনায়াঃ। 
কুচাদি পীনং পিশিতং ঘনং তৎ 
্বানং রতেঃ কিং নরকং ন যোষিৎ॥ 

যানং ক্ষিতো যানগতঞ্চ দে 
দেছেইপি চান্তঃ পুরুষে! নিবিষ্টঃ। 
মমতবুদ্ধির্ন তথ। ঘথ। স্ব 

দেহেত্তিমান্্ং বত মৃঢ়ুতৈষ! ॥ 
ইতি মার্কগেরে মহাপুরাণে মদালসো- 

পাখ্যানে পঞ্চবিংশোহধ্যায়ং ॥ 



ষড়বিংশোধ্ধ্যায়ঠ | ৪৯ 

ঘড়বিংশোহ্ধ্যায়ঃ ৷ 
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জড় উবাচ। 

বদ্ধমানং স্থৃতং স।তু রাঙ্গপত্বী দিনে দিনে। 
তমুল্লাপাদিনা বোধমনয়া মশ্মমাত্মকম্ ॥ 
যথাযথং বলং লেতে যথ! লেভে মতিং পিতুঃ 
তথ তথাত্মবোঁধঞ্চ সোহবাপ মাতৃভাষিতৈঃ ॥ 

ইথং তয়। স তনয়ে। জন্মগ্রভৃতি বোধিতঃ। 

চকার ন মতিং গ্রান্জে। গার্ন্থ্যং প্রতি নির্মমং ॥ 

ধিতীয়োহন্তাঃ সুতো জজ্ঞে তন্ত নামা- 
করো পিতা। 

ন্ুব!ছুরয়মিতুযুক্তে সা জহাস মদালনা। 
তমপ্োেবং যথাপুর্ব্বং বালমুল্সাপবাদিনী ॥ 
প্রাহ বাল্যাৎ স চ গ্রাপ তথ বোধং মহামতি | 
তৃতীয়ং তনয়ং জাতং স রাজা শত্রমর্দনম ॥ 

বাহ তেন সা মুত্রর্জহানাতিচিবং পুনঃ। 

তখৈব সোহপি তন্বঙ্গয। বাপত্বাদববোধিতঃ ॥ 
ক্রিণাণ্চকার নিষ্কীমে। ন কিঞ্চিহুপকারকম.। 

চতুরস্ত স্ৃতশ্তথ চিকীর্ষন্নাম ভূমিপঃ | 
দদর্শ তাং শুভাচারামীযদ্ধানাং মদালসাম্ | 
তামাহ রাজা হসতীং কিঞিৎ কৌতুহলান্বিতঃ ॥ 

র!জোবাচ। 

প্রয়মাণে সক্কন্গায়ি কথ্যত!ং হাস্তকারণম | 
বিক্রান্তশ্ঠ স্থবাহুশ্চ তথান্তঃ শত্রমর্দনঃ ॥ 

শোভনানাতি ন!মানি ময়! মন্যে কৃতানি বৈ। 
যোগযানি ক্ষত্রবন্ধ নাং শৌধ্যটোপঘুভানি চ॥ 
অসন্ত্যেতানি চেউদ্রে যদি তে মনসি প্িতম. | 

তস্য ক্রয়তাং নাম চতুর্থপ্য মৃতগ্য মে॥ 
মদালসোবাচ। 

মনাজ্ঞা ভবতঃ কার্য্যা মহারাজ যথাথ মাম। 
তথ! নাঁম করিধ্যামি চতুর্থপ্য শ্ুতস্য তে ॥ 
অলর্ক ইতি ধর্্মজ্ঞঃ খ্যাতিং লোকে গ্রয়াস্যত। 
কশীয়ানেষ তে পুক্রো মতিমাংশ্চ ভবিব্যতি ॥ 

তচ্চত্ব। নাঁম পুক্রস্য কৃতং মাত্রা মহীপতিঃ | 
অলক ইত্যন্বদ্ধং প্রহস্যেদমথা ব্রবীৎ | 

রাজোবাচ। 
ভবত্য| বদিদং নাম মতপুজ্রপ্য কৃতং গুভে। 
কিমীদৃশমপত্বদ্ধমর্থঃ কোহস্য মদ।লসে । 

| ৭ 

মদাণমোবাচ। 

কল্পনেয়ং মহারাজ কৃত সাবাবহারিকী। 
ত্বকৃতান!ং তথ! নাম্।ং শৃণু ভূপ নিরর্থতাম্ ॥ 
বদন্তি পুরুষাঃ প্রাজ্ঞ! ব্যাপিনং প্ুরুষং যতঃ। 
ক্রান্তিশ্চ গতিরুদি&1 দেশাদদেশাস্তরস্ত যা! ॥ 
মর্গে! ন প্রয।তীতি ব্যাপী দেহেশ্বরো যতঃ । 
ততে! বিক্রাস্তসংজ্ঞেয়ং মত মম নিরর9৫থক। ॥ 
হথবাহরিতি যা সংজ্ঞা কৃতান্তন্ত সুতন্ত তে। 

নিরর্৫থ। সাপ্যমূর্তত্বাঁৎ পুরুষন্ত মহীপতে ॥ 
পুজন্ত যত কৃতং নাম তৃতীয়স্তারিমর্দনঃ। 
মন্তে তদপ্যনম্থন্ধং শৃণু চাপাত্র কারণম্ ॥ 
এক এব শরীরেযু সর্বেধু পুরুষে! যদা। 
তদাশ রাজন্ কঃ শক্রঃ কে! বা মিত্রমিছ্ষ্যতে ॥ 
ভুতৈভূতানি মৃদ্যস্তে অমুর্তো মৃদাতে কথম্। 
ক্রোধাদীনাং পৃথগ্ভাব।ৎ কল্পনেয়ং নিরর্থক] ॥ 
যর্ধি সংবাবছারার্৫থমসঙ্গাম প্রকল্পযতে। 

নামি কম্মাদলর্কাখো নৈরর্যং ভবতো৷ মতম্॥ 
জড় উবাঁচ। 

এবনুক্তস্তয়্| সাধু মহিষ্যা স মহীপতিঃ। 
তথেতাহ মহাবুদ্ধিরদয়িতাঁং তথ্যবাদিনীম্ ॥ 
তঞ্চাপি সা স্ুতং স্থন্তর্ষথ! পূর্স্থতাংস্তথ| | 

প্রোবাচ বোধজননং তামুবাচ স পার্থিব: | 

রাজোবাচ। 
করোধি কিমিদং মূঢ়ে মমাভাবায় সম্ততেঃ| 
দুষ্টাবৰোধদানেন যথাপূর্ববং স্তেমু মে ॥ 
যদি তে মত্প্রয়ং কার্যযং যদি গ্রান্থাং বচো মম। 
তদেনং তনয়ং মার্গে প্রবৃত্তেঃ মন্লিযোজয় ॥ 
কম্মমার্গঃ সমুচ্ছেদং &নবং দেবি গমিষ্যতি । 

পিপিওনিবৃত্তিশ্চ নৈবং সাধিব ভবিষ্যতি ॥ 
পিতরো দেবলোকস্থাত্তথা নির্ধ্যজুমাগতাঃ। 
তদ্দগনুষ্যতাং যাতা ভূতবর্গে চ সংস্থতাঃ ॥ 
সপুথানমপুণ্যাংশ্চ ক্ষুৎক্ষামান্ তৃটপরিগ্তান্। 
পিখোদকপ্রদানেন ন€ঃ কর্মণ্যবস্থিতঃ | 
সদাপ্যায়য়তে স্ুক্র তথদ্দেবাতিপীনপি | 

দেটবর্মন্থয্যঃ পিতৃভিঃ প্রেতৈভূতিঃ সগুহাকৈ: 
বয়োঁভঃ কৃমিকীটেশ্চ নর এবোপজীবাতে ॥ 
তন্মাঙ তন্বঙ্গি পুল মে যতকার্ধাং লযোণিভিঃ 
এছিকামুম্মিককলং তৎ সন্যক্ প্রতিপাদয় ॥ 
তেটৈবমুক্তা সা তর্ব1 বরনারী মদালদা। 
অলর্কং নাম তনয়মুণাঁচোলাপবাদিনী ॥ 



৫০ মার্কগেয়পুরাণমূ। 

পুল্প বর্ধন্ব মন্তর্তমনে নন্দয় কম্মভিঃ। 
মিত্র।ণ!মুপকারায় দুঘর্পাং নাশনায় চ॥ 

ধন্তোহসি রে যে। বস্থমামশত্র 

রেকশ্চিরং পালয়িতানি পুত্র । 
ভত্পালনাদস্ত সুখে পভোগে! 

ধর্দাৎ ফলং প্রাগ্ম সি চামরত্ধম্॥ 
ধরামরান্ পর্ব্ন্ তর্পয়েখাঃ 

সমীহিতং বন্ধুযু পুরয়েখাঃ। 
হিতং পরট্মৈ গদি চিন্তয়েথা 
মনঃ গরআজীযু নিবর্তয়েথাঃ ॥ 
যষ্ট্ঞরনেকৈর্বিবুধ।নজজ্র- 
স্থৈষ্থিজান্ শ্রীণয় সংশিতাংশ্চ। 
গ্রিয়শ্চ কামৈরতুলৈশ্চির|য় 
যুদ্ধৈশ্চারীংস্তোযয়ি শামি খীব ॥ 
বালে! মনে ননায় ধান্ধবানাং 

গুরে।ন্তথাজ্ঞাকরণৈঃ কুমারঃ। 
্রীণাং যুবা সকুলভূষণ।নাং 
বৃদ্ধে।-বনে বস বনেচর[ণাঁম্ ॥ 

র[জযং কুর্ববন্ সুুহৃদে! নন্দয়েখাঃ 
সাঁধুন রঙ্গংন্তাত যটর্যজেথাঃ। 
ছুষ্ঠীন নিপ্রন বৈরিণশ্চাজিমধো 

গোবিপ্রার্থে বম মৃত্ুং ব্রজেথাঃ | 

ইতি মার্কগেয়পুরাণে ফড়বিংশোইধায়ঃ | 
পি ওক 

সণ্ডতবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

জড় উবান্। 

এবমুল্লাপ্যমানস্ত নম ভূ মাত্রা দিনে দিনে। 

ববৃধে বয়স বালে। বুন্ধ্যা চালরমংজ্ঞিতঃ ॥ 
স কৌমারকমাসাদয খতধবজনতন্ততঃ | 
কৃতোপনয়নঃ প্রাজ্ঞঃ প্রণিপত্যাহ মতরম্ ॥ 

অলক উবাচ। 

ময়? যদরত্র কর্ডব্যমৈহিকামুক্ষিকায় বৈ। 
ন্বখায় বদ তত সর্ধং গ্রশ্রয়াবনতন্ত মে ॥ 

মদালসোবাচ। 

বৎম রাজ্যেইভিষিক্কেন গ্রাজারঞজনমাদিতঃ 1 

কর্তবামবিরোধেন স্বধর্মস্ত মহীভৃতা | 
ব্যসনানি পর্িতাজা সপ্মূলহরাণি বৈ। 
আত্ম! রিপুভাং নংরক্ষো। বহির্মগ্রবিনির্গমাত | 

অষ্টপা নাশমাপ্রোতি সুচক্রাত ম্যন্দনাদ্যথ।। 

তথ৷ রাজপ্যসন্দিগ্ধং বহির্মন্থবিনিরঁমাঁৎ ॥ 
দুষ্টাছষ্টাংস্চ জাণীয়াদম।ত্যানরিধোষতঃ। 

চটশ্চরাম্তথা শত্রেরন্বে্টবা1ঃ প্রব্রতঃ ॥ 
বিশ্বাসো ন তু কর্বেযা রাজা মিআাপ্তবন্ধুফু। 
কার্যাযোগাদ মত্রেইপি বিশ্বপাত নরাধিপঃ ॥ 

স্থানবৃদ্ধিক্ষয়ঙ্জেন ষ!ড় গুণাগুণিনাম্মণা। 
ভখিভব।ং নঞ্জেন্রেণ ন কামবশবর্ধিনা | 
প্রাগাম্ম। মন্্িণশ্চৈৰ ততো ভূই্য। মইখভূত]। 

জেয়ান্চানস্তরং পৌর বিরুদ্ধ্যেত ততোইরিভিঃ॥ 
যান্ততানবিজিতোৰ বৈরিণে। বিজ্িগীষতে। 
সেোইজিতায্স! জিতামাভাঃ শক্রবর্গেণ বাধাতে। 
তন্মাৎ কামাদয়ঃ পূর্বাং জেয়।ঃ পুর মহীভুজ। | 
তজ্জয়ে হি জয়োৌইবহ্যং রাজ] নস্ততি তেজ্জিতত॥ 

কানঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদো মানশুঘৈবৰ চ। 

হর্ষশ্চ শত্রবে। হোতে ধিন।শায় মহীভূতাম্ ॥ 

কামপ্রমক্তমায্মানং স্ৃত্ব। পাও্ং নিপাতিতম্। 
শিবন্ভয়েৎ তথা ফোধাদনুহাদং হতাআজম্। 

হতমৈলং তথা লোভান্মদাঙ্েণং দিজৈর্তম্। 
মানাদনাযূম] পুত্রং বলিং হর্মাৎ পুবঞ্জনম্ ॥ 
এটিজ্জিতৈজ্জিঠং সর্দধং মরুন্তেন মহাম্মনা। 
হা বিবর্জয়েদেতাতৎ দোবান্ শ্বীয়ান্ মহীপভিঃ 

কাকাকাকিলভৃগ্ণ।ং মৃগবা]লশিখগ্ডিনাম্। 
হংসকুকুটলোহাণাং শিক্ষেত চরিতং নৃপঃ | 
কাটকম্তা ক্রিয়।ং কুর্ধ্যাদ্বিপক্ষে মনগুজেশ্বর১ 
চেষ্টাং পিলীলিকানাঞ্চ কলে ভূপঃ প্রদর্শয়েৎ ॥ 
জেয়াগ্রিবিন্ক,লিঙগানাং বীজচেষ্টা চ শান্ালেঃ। 
চন্ত্রসর্ম)স্বরূপেণ নীতার্থে পৃথিবীক্ষিত। ॥ 
বন্ধকীপদ্মশরভশৃলিবাগুব্বিণীস্তনাহ। 
প্রন্জা নৃপেন চাদেয়। তথা গোপালযোধিতঃ ॥ 

শক্রার্কবমসোমানাং তদ্বদ্বায়োন্রহীপতিঃ | 

নূপা্ণি পঞ্চ কুব্বাত মহীপালনকর্মমণ | 
যথেন্ত্রশচতুরো! মামান্ তোয়োংসগেঁণ ভূগতম্। 
আঁপ।[বয়েহ ৬থা লৌকং পর্হাতিরদ্মহীপগতিঃ ॥ 

দানানঘ্টৌ বগা হযাস্টোয়ং হরতি রশ্দিভিঃ। 
হশ্েশৈবভ্বাপায়েন তথা শুকাদিকং বৃপঃ । 
ঘবা যমঃ প্রিয়ঘেষ্যে প্রাপ্তকালে নিবচ্ছতি। 
তথ! প্ররাপ্রিয়ে রাজা ছুষ্টাহুষ্টে মমে। ভবে ॥ 

পুর্ণেদুমালোক্য যথা! প্রীতিম!ন্ জায়তে নরঃ। 
এনং ঘত্র প্রজা; মর্ধা নিবৃ ত্তানুচ্ছশিত্রতম্ ॥ 



অফ্টাবিংশোঁধ্ধায়ঃ | 

স্ববর্ণপন্মাৎ সংনিদ্ধিং নরঃ প্রাপ্পোতি ন চ্যুতঃ। মারতঃ সর্ব হৃতেমু পিগুটশ্চরতে বথা.। 
এবং নৃপশ্চবেচ্চ/টর£ পৌবাঁমাতাদিবন্ধুসু ॥ 
নলোভান্গা ন কামাদ! নার্থাদ্বা মস্ত মানসম্। 

যথান্টৈঃ কৃষ'তে বৎস স বাজ! শর্গমুচ্ছতি | 
উত্পথগ্রাহি ণো মুঢ়ান্ ন্বধন্ধাচ্চলতো নরান। 

যঃ করোতি নিজে ধর্মে ম রাজা শ্বর্গমুচ্ছতি | 
বর্ণধন্স্া ন শীদস্তি য্ত রাজো তথাশ্রমাঃ। 

বংস তশ্ত স্বখং গ্লেভা পববেহ চ শাশখতম্ ॥ 
এহপ্রান্তঃ পরং কৃতাং তৈতৎ সিদ্ধিকাবকম্। 
্বধর্মস্থাপনং নৃণাং চাল্যতে যত কুবুদ্ধিতিঃ | 
পালনেটনৰ ভুতানাং কৃতকুতো? মহীপিঃ। 
সমাধ পাঁলয়িতা ভাঁগং ধন্মন্গাপ্পোতি যত্বুতঃ ॥ 
এবং যে| বর্মতে রাজ! চাতুর্বর্ণান্ত রঙ্ষণে। 
সস্ুধী বিহবতে।ষ শক্রুত্তৈতি লোকতাম্ ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে পুরান শাদনং 
নাম 85 | 

অঙ্টাবিংশো হধ্যায়; | 
৯১ 

জড় উব্াঁচ। 

তন্মাতুর্ঘচনং শত্বা মোহলর্কো। মাতরং পুনঃ । 
পগ্রচ্ছ বর্ণধন্মাংস্চ ধর্ম যে এট ] 

অলর্ক উবাঁচ। 

কথিতোইয়ং মহাভাগে রাঙ্গাতন্াশিতন্বয়। | 
ধর্মুং তমহমিচ্ছামি প্োতুং বণাএ্রমাস্মকম্ ॥ 

মদালসোবাচ। 

দনমধায়নং যজ্জে। ব্রাহ্মণস্ত ত্রিধা মতঃ। 
নাগ্য*চতুর্ধো ধর্োইন্তি ধর্মস্তস্তাপদং বিলা | 
বাঞজন[ধাাপনে শুদ্ধে তথা পৃতপবিগ্রহঃ। 

এমা সমাক্ সমাখাতা বিবিধ চাহ জাণিকা ॥ 
পনমন)য়নং যঙজ্ঞঃ ক্ষছিয়ন্তাপায়। ধা) 
পম; প্রোকুঃ ক্ষি 

দাণমধায়নং যজ্ঞে। নৈশ্ন্তদি জিপৈর সঃ। 
ব'শিক্জাং পাশুপাল্যঞ্চ কুষেন্চৈবাস্ত জীবিকা ॥ 

ধানং ষক্ঞোইথ শুশ্রীষ। ছিজাতীন1ং ভিধ| ময়! 
ব্যাখ।াতঃ শৃদ্রধর্ম্মোইপি জীবিকা! কারুৰর্পাচ॥ 
তদ্বদ্ধিজ|তিশুশ্রুয। পোষণং ক্রয়বিক্রয়ো। 
বণধন্ম'ন্বিমে প্রোক্তাঃ শয়ন্তাং চাশ্রমাঅয়াঃ ॥ 

তে রক্ষা শন্্াজীণঞ্। জীবিক। | 

৫5 

প্রয়াত নরকং প্রেতা গ্রতিষিদ্ধনিষেবণাৎ ॥ 
যাববূনোপনয়নং ক্রিরতে বৈ দ্বিজন্মনঃ। 
কাঁনচেষ্টকিভক্ষক্চ তাবস্তবতি পুক ॥ 
কুতোগনয়নঃ সমাগত্রক্ষচারী গুরোগৃহে। 
বসেং তত্ব চধন্মোহস্ত কথ্যতে তং নিবোধ গে 
স্বাধযাযোহথ|গ্রিশশাষা অ।লং ভিক্ষাটনং তথা। 
গুবে'শিবেদা তচ্চান্নমন্জ্ঞাতেন সর্ববদ || 
গবোঃ কর্মণি সোদ্ষেগঃ সম্যক প্রীতুা- 

পপাদনম্। 
তেনাহৃতঃ পঠেচ্মৈব তৎপরে!| নাম্ভমানন: ॥ 
একং ত্বৌ সকলান বাপি বেদান্ প্রাঁপা গুঝো- 

র খাঁং 1 

অনুভ্ঞাতোহধ বন্িত্বা দক্ষিণাঁং গুরবে তত্তঃ । 
গাহস্ণাশ্রমকামন্ত্র গংস্থাশ্রমমাবসেৎ। 
বাণগ্রস্থাশ্রমং বাপি চতুর্থঞ্চেচ্ছয়া নত ॥ 
তাটবব ব। গুরোরেঁহে দ্বিজো নিষ্ঠামবাগ্ন য়াং। 
গুবোরভাবে তৎ্পুলে তচ্ছিষো তৎস্ৃতং বিনা । 
মু রিউইমানে। রন্থচর্ধযাশ্রমং বমে। 
উপাবৃপ্তস্ত তস্থন্ম(দ্গৃহস্থা শ্রমকীমায়। ॥ 
ততোইসমা নর্ষিকৃশ!ং তূগ্যাং ভার্যা।মরে গিণীম্ 
উদ্বহেনার়তোতব্যগগাং গৃহস্থ শ্রমকাবণাঁৎ ॥ 
'্কণ্মণা ধনং লব্ধ পিতৃদেবাতিথী ংস্তথ!। 
সমাক্ মম্্রীণয়ন্ ভক্জা!। পোশয়েচ্চ।শ্রিতাংস্তথ! 
হতযা্থজান্ জাময়োইথ দীনান্ধপতিতানপি। 
যথাশজ্যারদানেন বয়।ংদি পশবন্তথা ॥ 
এষ ধর্মে গৃহস্থস্য খতা বভিগমস্তথ। 

পঞ্চমন্ঞবিপানস্ত যথাশক)] ন হাপয়ে॥ 
পিহদেবাতিথিজ্রাতিভূক্শেষং স্বয়ং নরঃ। 
ভু্জীত চ মং ভূটত্যর্ধথাবিভবমাদৃতঃ ॥ 
এম হুদ্দশতঃ প্রোক্চে গৃহস্থম্ত| শ্রমে ময়া । 

বাশগ্রচ্ত্ত ধন্ধং তে কথয়ানাবধার্যাতাম্ ॥ 
অগত্যসস্ততিং দু গ্রাজ্জে। দেহস্ত চানতিম্ ॥ 
বাপণপ্রস্থাশনং গচ্ছেদাম্বনঃ শুদ্ধিকারণাৎ ॥ 
হজাবণ্যোগভোগশ্চ তপোভিম্চান্ুকর্ষণম্। 
ইল শব ব্রঙ্গচর্্যং পিতৃদেবাতিথিক্রিয়ঠ ॥ 
হোমন্িসবনক্নানং জটাবহলধারণম্। 
যোগাভ্যালঃ সদ1 চৈন বন্তান্নেহনিষেবণম্ ॥ 
ইত্যেষ পাণশ্ত্ধার্থমাত্মনশ্চোপকারকঃ। 
বানপ্রস্থাশ্রমস্তন্মাত্তিক্ষোত্ব চরমোইপরঃ ॥ 



৫২ 

চতুর্থন্য স্বরূপত্ত শয়তাম[শ্রমস্থ মে। 

বঃ শ্বধর্্োইশ্ ধঙ্দজ্ঃ প্রে।ভত্ত।ত মহাত্মভিঃ 

সর্বসঙ্গপরিত]াগে! খরঙ্গচর্ধ্যমকোপিতা | 

যতেক্রিত্রমাবাসে নৈকশ্মিন বসতিশ্চিরম্ ॥ 
অনারম্তন্তথাহারে! ভৈক্ষ্যান্দেনৈককালিন]। 

আত্মজ্ঞানাববোধেচ্ছ। তথ] চাক্াবলোকনম্ ॥ 
চতুর্ে তাখমে ধর্শে। ময়ায়ং তে নিবেদিত | 
সামান্য মন্যবর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ মে শৃণু | 
সত্যং শৌচমহিংস চ অনস্য়া তথা ক্ষমা । 
অ.নৃশংস্যমকার্পণ্যং সস্থোষশ্চাটমো গুণঃ | 
এতে সংক্ষেপতঃ প্রোজ। ধর্সা বর্ণাশ্রমেযু তে। 
এতেষু চ শধর্দেযু শ্বেযু তিষ্ঠেৎ সমন্ততঃ ॥ 
যাস্চাল্পজ্ঘা স্বকং ধর্মং ্ববর্ণাশ্রমসংপ্রিতম্ । 
নরোহইন্তথ! প্রবর্তিত স দণ্ড ভূভূতো ভবেঙ ॥ 

যে চ স্বধর্মসস্তা।গাৎ পাপং কুর্বান্তি মানবাঃ। 
উপেক্ষতস্তান্ নৃপতেরিষ্টাপূর্তং প্রণগ্ঠতি | 
তম্মাদ্রাজ্ঞা প্রধহেন সর্বে বর্ণীঃ শ্বধর্ধতহ। 
প্রবর্ভস্বোইন্তথ। দণ্ডাঃ স্থাপ্যাশ্চৈৰ ্বকর্মন্থু ॥ 

ইতি মার্কণ্েয়ে মহপুর!ণে পিতাপুজনংবাঁদে 
পুলান্ুশ।সনে মদালসাবাক্যং নামা- 

টাবিংশোইধ্যায়ঃ | 

পার বারা 

একোনব্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 
গত ০2০ 

অলর্ক উবাচ। 

যৎ কার্ধ্যং পুরুষাণাঞ্চ গা্স্থ্যমন্নবর্ততাঁম্। 
বন্ধশ্চ স্াদকরণে ক্রিয়ায় যস্ত চোচ্ছিতিঃ ॥ 
উপকারায় যণাং যচ্চ বর্জ্যং গৃহে সতা। 

যথা চ ক্রিয়তে তন্মে যথাবৎ পৃচ্ছতো বদ । 

মদালসোবাচ। 

বৎস গার্ঘস্থযামাদায় নরঃ সর্বমিদং জগৎ । 

পুষ্ঠাতি তেন লোকাংশ্চ স জয়ত্াভিবাঞ্িতান্ ॥ 

পিতরে। মুনয়ো দেব! ভূতানি মন্জান্তথা। 
কুমিকীটপতঙগাশ্চ বয়াংসি পশবোনুরাঃ ॥ 
গৃহস্থমুপজীবস্তি ততস্তৃপ্রিং প্রয়স্তি চ। 

সুখধ্ণন্ন নিরীক্ষত্তে অপি নে দাস্ততীতি বৈ॥ 
সর্বাহ্থাধারভূতেয়ং বৎস ধেনুষ্বয়ীময়ী। 

মার্কগেয়পুরাণম্ । 

যস্তাং প্রতিষ্ঠিতং বিশ্বং বিশ্বহেতুষ্চ যা মত! ॥ 
খক্পৃষ্ট:সৌ যজুম্মধ্যা সামবস্তশিরোধর!। 
ইষ্টাপুত্তবিষাঁণা চ সাধুস্থ ্ রতনূরুহ! ॥ 
শা্তপুষ্ঠিশকৃন্রা বর্ণপাদ প্রতিষ্িতা। 
আঞ্ীব্যমান! জগতাং সাক্ষয়! নাপচীয়তে ॥ 
স্বাহাকারন্বধীকারো বষট্্কারশ্চ পুভ্রক। 
হস্তকারস্তথা চান্তস্তস্তান্্ন চতুষ্টয়ম্ ॥ 
স্বাহ!কারং স্তনং দেবাঃ পিতরশ্চ স্বধাময়ম্। 
মুনয়শ্ঠ বষট্কারং দেবভৃতম্ুরেতরাঃ | 

হস্তকারং মন্ুষ্যশ্চ পিবস্তি সততং স্তনম্। 
এলমাপাায়য়ত্েষ! বত্ন ধেনুন্বয়ীময়ী ॥ 

তেষানুচ্ছেদকর্ভা চ যো নগোইত্যন্তপাপকৃৎ। 

স তমস্তদ্ধতামিতে তামিশ্রে চ নিমজ্জতি ॥ 
বশ্চেমাং মানবে ধেনুং শ্বৈবৎসৈরমরাদিভিঃ। 
পায়ঘ্ত্যুচিতে ক'লে সক্বর্গায়োপপদ্বাতে ॥ 
তন্মাৎ পুজ মন্থুনযণ দেবধিপিভূমানবাঃ। 
ভূতাণি চান্থুদিবদং পোষ্যাণি স্তন্ু্যথা ॥ 
ত্মাৎ সাতিঃ শুচিভূ | দেখসিপিহৃতর্ণম্। 
গ্রজাপতেস্তখৈবাস্তিঃ কালে কুর্ষাৎ সমাহিত£॥ 
সমনোগন্ধবুপৈশ্চ দেবানছাষ্ট্য মানব|ই। , 
ততোইয্নে দ্র্ণৎ কুধ্যাদেরাশ্চ বলক্নস্তথা ॥ 

ব্রহ্মণে গ্হমধো তু খিশ্বেদেবেভ্য এব চ। 

ধন্যস্তারং মমুদ্দিশ্ত প্রাগুদীচাং বপিং ক্ষিপেতখা। 
প্রাচ)াং শক্রায় যাম্য।য়।ং যমায় বলিমাহরেৎ। 
প্রতীচাাং বক্ণায়াথ সোমায়োত্তরতে। বলিম্॥ 

দ্্যাদধাত্র বিধাত্রে চবালং দ্বারে গৃহশ্ত তু । 
অধ্যয়েইথ বহিদ্দ্য।দ্গৃহেভ্যশ্চ সমস্ততঃ ॥ 
নক্রঞ্চরেভো1 ভূতেভে। বলিমাকাশতো হরে । 
পিত্ণাং পিব্বগেচ্চৈব দক্ষিণাভিমুখস্থিতঃ | 
গৃহস্থম্তৎপরে। তৃত্ব! স্থমমাহিতমানসঃ। 
ততস্তোয়মুপাদায় তেঘেধাচমনায় ৰৈ ॥ 

স্থানেষু নিক্ষিপেত গ্রাভতস্তান্ত। উদ্দিন্ত দেবতাঃ। 
এবং গৃহবলিং কৃত্বা। গৃহে গৃহপতিঃ শুচিঃ ॥ 
আগ্যায়নায় ভূতানাং কুর্)াছুত্সর্থমাদর[ৎ। 
শ্বভ্যশ্চ শ্বপচেভাশ্চ বয়োভাশ্চাবপেন্ভুবি ॥ 

বৈশ্বদেবঃ হি নামৈতৎ সান্বং প্রাতরুদাহৃতম্। 
আচমা চ ততঃ কুধ্যাং প্রাজে। ঘারাবলোকনম্॥ 

মুহ্তন্তাষ্টমং ভাগমুদীক্ষ্যোহপ্যতিথির্ভবেৎ। 
অতিথিং তত্র সম্প্রাপ্তমন্নদ্যেনোদকেন চ। 

সম্পূলয়েদ্যথাশক্কি গন্ধপুষ্পািতিস্তথ!। 



ভ্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 

ন মিত্রনতিথিং কুর্ষযান্লৈকগ্রামনিবামিনম্ ॥ 
অজ্ঞাতকুলনামানং তৎকালসমুপস্থিতম্। 
বুহৃক্ষমাগতং শ্রান্তং যাচমানমকিঞ্চনম্। 

্রাহ্মণং প্রাস্থরতিথিং স পৃজাঃ শক্তিতো বুধৈঃ ॥ 
ন পৃচ্ছেদেগাত্রচরণং শ্বাধায়ঞ্চপি পশ্তিতঃ।" 
শোভন।শোভনাঁকারং ত্বং মন্তেত গ্রজাপতিম্ ॥ 

অনিতাং হি স্থিতং যম্মাৎ তম্মাদতিথিক্চাতে | 

তন্মিংতৃপ্তে বৃষক্তোখদৃণানুুচে দগৃহাশরমী ॥ 

তন্মা অদত্ব। যে! ভূঙজে ব্বয়ং কিন্বিষভূঙ্নরঃ | 
স পাঁপং কেবলং ভূউক্কে পুবীষঞ্চান্তজন্মনি ॥ 
অতিথির্যস্ত ভগ্নাশে! গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে । 

সদকা হুক্গতং তশ্মৈ পুণামাদায় গচ্ছতি | 
অপাস্বশাকদানেন যদ্বাপ্যন্ন'তি স্গয়ম্। 

পুজয়েত তু নরঃ শঙ্কা তেটনবাতিথিমাদরাৎ | 
কুর্ধাচ্চাহরহঃ শ্রান্ধমন়াঞ্জোনোদকেন চ। 

পিতন্ দশ্ঠ বিপ্রাংস্চ ভোঙয়েদিপ্রমের বা॥ 
অনস্তাগ্রং ভছুন্বত্য ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ। 

ভিক্গাঞ্চ যাচতাং দদযাৎ পরিত্রাড় ব্রঙ্গচারণাম্ ॥ 
গ্রাসপ্রমাণা ভিক্ষা স্তাদথং গরাসচতুষ্টয়মূ। 
অগ্রং চতুগ্ডণং প্রাহুহথভ্তকারং দিজোত্তমাঃ1 
ভোজনং হস্তকারং বা অগ্র* ভিক্ষামথাপি বা। 
অনত্বা তুন ভোক্ব্যং যথাবিভবমাত্মনঃ ॥ 

পৃজয়িতাতিথীনিষ্টান্ জ্ঞাতীন্ বন্ধ স্তগার্থিনঃ। 
বিকলান বালবুদ্ধাংশ্চ ভোজয়েচ্চাতৃবা'ম্তথা | 
বাঞ্চতে ক্ষুৎপরীতাত্বা বচ্চান্তো হন মকিধ্তনঃ | 

কুটুস্থিনা ভোজনীয়ঃ সমর্থো বিভবে সতি 
শীমস্তং জ্ঞাতিমাসাদ্য যো জ্ঞাতিরবসীদতি। 
সীদত| যৎ কৃতং তেন তৎ পাপং স সমস্সতে ॥ 
সায়কৈব বিধিঃ কার্ধাঃ সৃর্ষ্যোং তত্র চাঁতিথিম্। 

পুজয়েত যথাশক্কি শয়নীসনভে্জনৈঃ | 
এনমুত্বহতস্তাত গাহস্থ্যং ভারমাহিঙম্। 
বন্ধুর্বিধাতা দেবাশ্চ পিতরশ্চ মহর্ময়ঃ | 

শ্রেয়োইভিবধিণঃ সর্বরে তথৈবাতিণিবান্ধবাঃ। 
পশুপঙ্গিগণাত্ৃপ্ব! যে চান্তে স্থশ্মাকীটকাঃ ॥ 

গাথাশ্চান্র মহাঁভাগ শয়মন্ররপায়ত। 

তাঃ শৃণুষ মহাতাগ গৃহস্থাশ্রমসংস্থিতাঃ | 
দেবান্ পিতৃংস্চাতিথীংস্চ তত সম্পৃজ্য বান্ধবান্ 
জ্ঞাতীংস্তথ! গুরূংশ্চৈব গৃহস্থ! বিভবে সতি | 
খভাশ্চ শ্বপচেন্ত/শ্চ বয়োভ্যশ্চাবপেছুৰি। 

৫৩ 

মাংসমন্নং তথ! শাকং গৃছে যচ্চোপসাধিতম.। 
ন চ তৎস্বয়মন্ত্রীয়াদ্বিধিবদ্ধন্ন নির্বপেৎ | 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে মদালসসোপ- 
দেশে নামৈকোনত্রিংশোধ্ধায়ঃ | 

ভ্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 
স্পাই ০৯ 

মদালসোবাঁচ। 

নিতাং নৈমিত্তিকখেব নিতানৈমিত্তকং তথ|। 
গৃহস্থন্ত তিধা কর্ম তগ্িশাময় পুলক ॥ 

পঞ্চযন্জাশ্রিতং নিতাং যদেতৎ কথিতং তব। 
নৈমিত্তিকং তথৈবান্তৎ পৃত্রজন্মক্রিয়।দিকম ॥ 
নিতানৈমিত্তিকং জেয়ং পর্বশ্রানাদি পঙিতৈ:। 
ত্র নৈমিত্তিকং বক্ষো শ্রাদ্ধমভুাদয়ং তব 
পুলজ্ন্মনি যৎ কার্যাং জাঁতকর্শসমং নট্রঃ। 
বিবাহ!দৌ চ কর্তবাং সর্বং সমাক্ ক্রমোদিতম | 
পিতরচ্চাত্র সম্পূ্যাঃ খাতা নান্দীমুখাস্ত যে। 
পিগাংশ্ দধিসংমিশ্রান্ দদ্যাদ্যব্সমন্থিতান্ ॥ 
উদজ্ুখঃ প্রান্মুখ! বা যজমানঃ সমাহিতঃ। 

বৈশ্বদেববিহীীনং তৎ কেচিদিচ্ছস্তি ম।নবাঃ ॥ 
যুগ্মাশ্চাত্র দ্বিজাঃ কার্ধ্যাস্তে চ পূজ্যাঃ গ্রণক্ষিণম্ 
এতরৈমিত্তিকং বৃদ্ধ তথান্তচ্টৌর্দধদেহিকম্ ॥ 
মুতাহনি চ কর্তব্যমেকোদিই্ং শৃণুদ তৎ। 
দৈবহীনং তথ! কার্ধাং তৈটবকপবিজ্রকম্ ॥ 

আবাহনং ন কর্তবামগ্রোকরণবর্জিতম্। 
প্রেতস্ত পিগুমেকঞ্চ দদ]াছুচ্ছিসন্লিধো ॥ 
তিলোদকঞ্চাপনব্যং তন্নামশ্্রণান্িতম্। 
অক্ষয্যমমুকসোতি স্থানে বিপ্রবিমর্জনে | 
অনিরম্যতামিতি জয়াদ্ব্রমুস্তেহতিরতাঃ শ্মছে। 

প্রতিমাঁং ভবেদেতৎ কার্যামাবসরং নরৈঃ ॥ 
অথ মম্বৎসরে পূর্ণে যদা বা ক্রি্তে নট্র2। 
সপিপ্তীকরণং কার্ধাং তগ্যাপি বিধিরু্্যতে ॥ 
তচ্চাপি দৈবরহিতমেকার্দেকপবিভ্রকম.। 
নৈবায়ৌককপং তত্র গ্তচ্চাবাহনবঞ্জিতম.। 
অপসব্যঞ্চ তগ্জাপি ভোজয়েদমুজে। দ্বিজান্ ॥ 
বিশেষস্তত্র চান্যোহন্তি প্রতিমাসং ক্রিয়াধিকঃ। 

তং কথামানমেকাগ্রো! বস্তা! মেংনিশাময় ॥ 

তিলগন্ধোদকৈর্ধৃক্তং তন পাব্রচতুষ্টম,। 
ধবস্তদ্বেবং হি নামৈতৎ কুর্ধযাৎ সায় ং তথ| দিনে; কুর্ঘ/াং পিতুপাং ব্রিতয়মেকং প্রেতদা পুত্রক ॥ 



৫৪ 

গায়ে প্রেতপাত্রনর্থ কব গ্রমেচয়েহ। 

মে সমান] ইতি জপন্ পুর্নবচ্ছেমমাঁতরে ॥ 

নীণ'মপ্যেবমেরৈতদেকো দষ্টমুদাল তম 

সপিগ্ীকরণং তান।ং পুক্র।ভাবে ন বিনাতে ॥ 

্রঠিসংপত্মবং কার্যযমেকৌদিষ্ট' নরৈঃ শ্লিয়াঠ। 

মৃত হনি যথান্যায়ং নৃণাং দ্বপিহোদিতম্ন| 

পুজীভাবে সপিগাস্ত তদভাবে সহোদবাঃ। 

মতুঃ নপিও1 যে চস্াযেচ মাতঃ সহে'দকাঃ ॥ 

কৃষ্বাবেনং বিধিং সমাগপুললা হ্তানতঃ।, 

কথুর্্াতামহায়ৈবং পুজিকাতনয়ান্ত্রণ। | 
ধ্য।মুমায়ণনংল।স্ত মাহামহপিত্ামহান্। 

পৃজয়েমূর্ষপান য়ং শ্রাদ্ধৈ্নমিত্তিকেরপি ॥ 
সর্বাভাবে জিয়ঃ কুযুণঃ স্বভতুণামমন্বকম,। 
তদভ'নে চ নৃপতিঃ কাবয়েৎ স্বকুটুন্বনা | 

তজ্জাতীয়ৈনৈঃ সমাগ্রাহাদযাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ 

সর্বেধামেব বর্ণানাং বান্ধাবো নৃপতির্যতঠ ॥ 

এান্ত কপিত। বস নিত'নৈমিত্তিকাস্তখা। 

কিয়াং শদ্াশ্রয়মন্ত।ং নিত্যনৈমিপ্তিকীং শৃ)। 

দর্শ ওর নিমিন্তং বৈ কালশ্ন্্ক্ষয়াত্মকঃ। 

নিতাযতাং শিয়তঃ কালশ্তন্তাঃ ংহ্চয়তাথ ॥ 

ইঠি মার্বথেয়ে মহাসুরাণেইলককান্থশামনে 
[নত নৈখিতিকাবিআাদ্ধকলো। নান 

ভি'বোহধণায়ত। 

আপি পাশা 

একত্রিংশোহধ্যায় | 

গপিপ্তীকরণাদূর্ধং পিতুর্বঃ প্রপিতামহঃ 

স তু লেপতুো। যাতি গ্রালুপঃ গিভৃগিগুত১ | 

চেষামন্তশ্চতুর্ধে যঃ পুভ্রলেগতুজারতুক। 

সোহপি মন্বন্ধতো হীনমুপভে,'গং প্রপদ ভে ॥ 

শিত। পিতামহশ্চৈৰ ততৈব প্রপিতামহঃ| 

পিওসনম্বন্ধিনো হোতে বিজেয়াঃ পুরুষাদয় | 

লেপমন্বদ্ধিনশ্টীস্তে গিতামহপিতামহাৎ। 
গ্রতৃতুক্তান্ত্ররস্তেবাং যজমান*5 সপ্তমঃ ॥ 

ইত] মুশিভিঃ প্রোন্তঃ সম্বন্ধ: সাগ্ুণৌরুষঃ | 

যজমানাও গ্রভৃতু।দ্বমনুলেগত্জন্তথা ॥ 

ততোহন্তে পুর্ব সর্ধে দে চান্তে নরকৌকদঃ। 

যে চ তির্য)ক্ত,মাপন্না। যে চ ভূতাদিসংস্থিতাঃ ॥ 

মার্কগেয়পুর।ণমৃ। 

সমাপ্যায়য়তে বৎস ঘেন ফেন শূরুষ ততৎ॥ 
অগগ্রাকিরণং যৎ তু মন্ুষোঃ ক্রিয়তে ভূবি । 
হেন তৃপ্রিমুগাযান্তি যে পিশাতত্বমাগতাঃ ॥ 

রঘু ক্নানবন্োথং ভূমৌ গততি পুত্রক। 
তেন তে তকতাং প্রাপ্তান্তষাং তৃপ্তিঃ প্রক্জায়তে 

দান্ত গাকাগুকণিকাঃ পতস্তি ধবণীতলে। 

তাভিরাপ্যানং তেষাং যেদেবত্বং কুলে গতাঃ ॥ 

উদ্ধহেম্বথ পিণেষু ব।স্চ'ন্নকণিক! ভুবি। 
তাভির[প্যায়নং প্রা যে তির্ধ্যক্তং কুলে গতাঃ 
ঘে ব! দপ্ধাঃ কুলে বালাঃ ক্রিয়াযোগা। হসংস্কৃভাঃ 

বিপন্ন/স্তেইন্নবিকিরসন্মার্জনজলাশিনঃ | 

ভুক্চণ চ'চাঁনতাং বচ্চ জলং ঘচ্চাজ্বিসেচনে। 
ব্রহ্মণানাং তৈধান্তে তেন তৃপ্ডিং প্রয়ান্তি বৈ ॥ 
এবং যে। যজমানস্ত যশ্চ তেষ!ং দ্বিজন্মনাম্। 

কশ্চিজ্জলাননবিক্ষেপঃ শুচিরচ্ছিষ্ট এব ব1॥ 

তেনান্তে তৎকুলে তত্র তত্তদ্যোন্তস্তরং গতাঃ। 

প্রয়ান্ত।[গ্যায়নং বঙ্ম নমাক্ আাদ্ধক্রিয়াবতাম্ | 

অন্যায[পাঁজ্জিটতরবৈরচ্ছান্ধং ক্রিয়তে নটৈ £ 
তগ্যস্তে তেন চাগ্তালপুকমাব্যাস্থ যোনিবু॥ 
এবমাপা।যনং বৎস বহুনামিহ বান্ধীটবই। 
আধ কুর্ব ৪ ধন্নান্বিন্দুক্ষেপেণ জায়তে | 

হস্ম।চ্ছদ্ধং নবো। ভাক্তা! শাকৈরপি বথাবিধি। 

কুধর্বীত কুক্মতঃ আদ্ধং কুলে কশ্চিন্ন সীদ্তি ॥ 

তস্ত কালানহ্বং বক্ষ্যে নিতানৈমিস্তিকাত্বকান্। 
নিধিন। থেন চ নটৈঃ ক্রিয়তে তনিবোধ মে॥ 
কাধ্যং শাদ্ধমমাবাস্ত।ং মাসি মান্থাড়,পক্ষয়ে 
তথ/ষ্টকাম্বগাবশ্ঠমিচ্ছকালং নিবোধ মে ॥ 

বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হুর্যোন্দুগ্রহণেইয়নে | 

ব্ফুবে বনিসংক্রান্তো বাতিপাতে চ পুত্রক ॥ 
শাধারদ্রাসম্প্র প্তৌ তথা ছঃন্বপ্নদর্শনে | 
জন্ন্দগ্রহগীড়া সু শান্ধং কুবর্বীত চেচ্ছয়]। 

বিনিষ্টঃ শোন্রিয়ো যোগী বেদবিজ্জোষ্ঠন[মগঠ। 
বথাচিকেতশ্রিমধুক্িস্বপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ ॥ 
বৌহিত্র খত্বিগ্জামাত্ শ্বতীয়াঃ শ্বশুরস্তথা | 
পঞ্চায়ি কন্মনিষ্টশ্চ ভপোনিষ্ঠোইথ মাতৃলঃ ॥ 
মাত'শিভৃপরশ্চৈব শিষাসম্বন্দিবান্ধবাঃ | 

এতে দিজোন্তমঃ অদ্ধে সমস্ত কেতনক্ষমাঃ ॥ 

অবকীর্ণা তথা রোগী নুনশ্চা্ৈস্তণাধিকঃ। 

শৌনভবস্তথা কাণঃ কৃখো গোলোহথ পুত্রক 1 

তান্ দর্বান্ ষ্গমীনে। টন আঙ্ধং কুর্বান্ যথাবিধি। দিত্রপ্রক কুনধী ক্লীবঃ শ্াবদন্তে। নিরাকতিঃ। 



একত্রিংশোহধ্যায়ঃ | 

অভিশন্তস্ত ভাতেন পিঞ্ন: পোমবিক্রয়ী ॥ 
কন্যাদষয়িত! বৈদে গুরুপিত্রোস্তথোজঝকহ। 
ভূতকাধ্যাপকোইমিত্রঃ পরপূর্বাপতিস্তথ! ॥ 

বোদাজ্ঝোইথাগ্লিসস্তাগী বুষলীপতিদূ্ঘতঃ। 
তথানো চ বিকর্াস্থা বর্জাঃ পিজোষু বৈ দ্বিজ্গাঃ 

নিমন্ত্রয়েত পূর্কেছাঃ পুর্বোজান্ ঘিজলভ্ভমান্। 

দৈবে নিষেগে পিত্রো চ তাংস্তটৈবোপকল্পয়েৎ 

তৈশ্চ সংযত্তিভির্ভাব।ং যশ্চ আাদ্ধং কবিষাতি। 

শ্রান্ধং দা চ ভৃক্ত1 চ মৈথুনং যোহম্ুগচ্ছতি | 
পিতরস্ত তয়োম্মাসং তশ্মিন রেতসি শেরতে ॥ 

গত্বা চ যোধিভং শ্রান্ধে যে ভূঙ.ক্তে যশ্চ গচ্ছততি 
রেতোবুত্রকৃতাহারান্তন্সানং পিতরস্তয়োঃ ॥ 
তম্মান্ত, গ্রথমং কার্ধাং প্রাজ্জেনোপনিমন্থণম। 

অগ্রাপ্থো তদ্দিনে চাপি বর্জ্য যোযিৎগ্রাসঙ্গিনঃ ॥ 
ভিক্ষার্থমাগতান্ বাপি কালে স'যমিনো য্ীন্। 
ভোঁজয়েত প্রণিপাতাদৈ।: গ্রসাদ। যতনানসঃ । 
যটথব শুক্লপক্ষাৈ পিতৃণমসিতঃ প্রিয়ঃ। 
তথাপরা়ঃ পুর্মাহাং পিতৃণাঃ নতিরবিঢাতে | 

সম্পূজ্য দ্বাগতেনৈতান দাগে হাঁনগুছে দ্বিজাঁন। 
পরিত্রপা'ণরাচাস্তানা [সনেষূপণেশযেহ ॥ 

প্ডভথামযুজঃ ক্ষাদ্যুগ্মান্? দেবে দিদোভমান। 
এটৈকং ব! পিতৃণ1% দেবানাঞ্চ হ্বশক্ষিতঃ | 
তথা মাতামহানা$ তুলাং বা বৈশ্বদেবিকম। 
পৃথক্ তয়োস্তথ। চানো কেচিদ্দিচ্ছত্তি মানবাঃ ॥ 
প্রাঘুখ।ন, দৈবসন্করন পৈতরণাল কৃর্ধ্যাছদমুখান, 
তব মাতামহানাং বিধিরুক্কেণ মনীযিভিঃ ॥ 
বিষ্টরার্থে কুশান, দব! পৃজ্য চার্দাদিনা বুধঃ। 
পবিত্রকাদি বৈদত্বা তেভো'হন্থৃঙ্ঞামব।পা চ। 
কুর্ষাদাবাহুনং প্রাজ্ঞো দেণানাং নন্ত্রতো দ্িজঃ 
যবান্তোভিজ্তথ| চার্থাং দা বৈ নৈশদেরিকম |! 
গদ্ধগাল্যাদুধৃপঞ্চ দা সম্যক সদীগকম্। 
অপনব্যং পিতৃণ1ধ, সর্বমেবোগকল্পয়েং | 

দা-শ্চ দ্বিগুণান্ দশ্বা তেভ্যোইনুজ্ঞামবাপা চ। 
সন্পৃর্ব, পিতৃণাঞ্চ কুর্ধ।াদ'বাহনং বুদঃ | 
অগমবাং তথা চার্থ্যং বব!র9৫ঞচ তথা তিলৈঃ | ূ 
দস্পাদয়েন্সহাভাগ পিতুণাং প্রীণনে রত: ॥ 

'গ্নো কার্বামনুজ্/ডঃ কুরঘেতি ততো ছিটজ2। 

ইুছয়দ্বযঞজনক্ষারবর্জামন্নং যথাবিধি ॥ 
অগ্নয়ে কবাবাহার শ্বান্থেতি প্রথমাহুতিঃ। 
সোমায় বৈ পিতৃমতে শ্বাহেত্যন্য| তথ! ভবেৎ। 
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যমান প্রেতপতয়ে শ্বাছেঠি ত্রিতয়াহতিঃ। 
হুতাবশিষ্টং দদ্যাঁচ্চ ভাজনেবু দ্বিজন্মন'ম্ ॥ 
ভাজণালম্বনং কুত্ব। দদ্যাচ্চানং যথাবিধি। 
যথান্থং ভুযধবং ভে! ইতি ব!চামনিষ্ঠ ত্য 
তুক্মীবংশ্চ ততস্তেহপি তচ্চিত্তা মৌণ্ননঃ স্থখম। 
যদ্যদিষ্টভমং ভেখাং তৎ ভদলমসত্বরম্। 
অক্রুধ্যং নরে দদ্যৎ সম্ভবেন প্রলোভয়ন্॥ 
রক্ষো৭্ব ₹শ্চ জণেনাহথাংস্িটৈশ্চ বিকিবেন্াহীম্ | 
মিদ্ধ'9৫তৈশ্চ রক্ষার্থং শাদ্ধং হি প্রচুরচ্ছলম্ ॥ 
পৃষ্টেতৃটণষ্চ তৃপ্তাঃ স্থ তপ্ত1ঃ শ্ম ইতিবাদিভিঃ 
অনজ্ঞাতে। নরশ্ব্নং প্রকিরেছুবি সর্ববতঃ ॥ 
তদ্বদাচননার্থায় দদ্যাদাপঃ সকৃৎ সকুৎ। 
অনুজ ক ততঃ প্রাপ্য যতবন্কায়মাণসঃ ॥ 
সতিলেন ততোহনেন পিও £ন্ বোন পুভ্রক। 
পিতৃনদ্দিহা দর্ভেফু দদ]াহৃচ্ছিসন্িধৌ | 
পিভতীর্থেন তোয়ঞ্ দদযাৎ তেডাঃ সমাহিত; 
পিত্নুদিহ্ঠ যস্তুক্তা। যজমানে! নৃগাত্মজ ॥ 
তন্মাতামহ নাঞ্চ দত্বা পিগান্ যথাবিধি| 
গন্ধমাশটাদিসংযুন্তং দদ]াদ1চমনং তত: 
দা চ দক্ষিণা শত] স্ুক্ষধ!ন্বিতি তান বদেৎ 
তৈশ্চ ভু টন্তথেত্যক্ত] বাচয়েদ্বৈশ্বদেবকান্॥ 
তা মতি ভদ্রূং বো বিশ্বেদেব ইতীরয়েৎ | 
তথেতি চোক্ে তৈব্রিপ্রৈঃ প্রার্থনীয়ান্তদাশিষঃ 
বিসর্জায়ে প্রিয়াণুাক্ত। প্রণিপতা চ ভক্তিতঃ। 
আদধ্ধাবনম্গগচ্ছেচ্চাগচ্ছেচ্চান গ্রামে! দিতঃ ॥ 
ততো! নিত্যক্রয়াং কুধ্যা-স্ভাজয়েচ্চ ওথাঠিথীন 
নিত্যক্রিয়াং প্তি তৃণা& কেচিদিচ্ছপ্তি সন্তমাঃ ॥ 
ন পিতণাং তখৈধাস্তে শেষং পূর্বববদাঢরেৎ। 
পৃথক্ পাকেন নেতাস্তে কে চিৎ পৃর্ধধ পূর্ব 
ততস্তদং ভুঞীত মহ ভৃত্যার্দভির্নর: ॥ 
এব* কুবত ধঙ্মজঞঃ শ্রান্ধং পিপ্রাং সমাহিতত। 

রে বা'দ্জমুখানাং পারতোযে'ইভিদ য়তে॥ 
আণ শে পবিভ্রাণি দৌছিত্রং কৃতপঞ্তিলা:। 
চেন চাহুর্বিপ্রেন্দ্র কোপোইদাগমনং ত্বরা ॥ 
বাসর তথ পাত্রংশহ্ শ্রান্ধমু পুজরক। 
লভতম্য তথ] কার্ধাং দর্শন! দানমেব বা॥ 
বাজতে হি ধা দুগ্ধ পিভৃভিঃ শয়তে মহী। 

৬% ও পিভুণং রজতমতীষ্টং প্রীতিবর্ধনমূ্ ॥ 

ইতি মাকণেয়ে মহাপুরাণে পার্ধণশাদ্ধ- 

কল্পো নাতমৈকত্রিংশে হদায়ত। 
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দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ | 

মদাগাসোবাচ। 

অতঃ পবং শৃণুঘেমং পুজ তজ্য। যদাহাতম্। 

পিতৃণাং শ্রীতয়ে যথা বর্জদাং বাহগ্রীতকারকম্। 
মাদং পিতৃণাং তৃপ্তিশ্চ হবিষাল্পেন জায়তে। 

মাঁসদ্ধয়ং মত্ম্তমাংসৈস্ৃপ্থিং যাস্তি পিতামহ ॥ 

ত্রীন্ মাগান্ হারিণং মাংসং বিজ্ঞেয়ং পিতৃতৃপ্তয়ে 
চতুর্মাসাংস্ত পুফ্কাতি শশস্ত পিশিতং পিতৃন্ 
শাকুনং পঞ্চ বৈ মাস!ন্ ষণ্মাসাঁন্ শৃকরামিষম্। 

ছাঁগলং সধধ বৈ মাদানৈণেয়ঞচাষ্টমাধিকীম্ | 

করোতি তৃপ্তিং নব বৈ রুরোর্মাংসং ন সংশয়ঃ। 

গবয়ন্ামিষং তৃপ্তিং করোঁতি দশমা(সিকীম্ ॥ 

তখৈকাঁদশমাদাংস্ত ওরভ্রং পিতৃতৃত্থিৰম্। 
সম্বংসরং তথ! গবাং পয়ঃ পায়সমেব বা॥ 

বাঞীণসামিষং লৌহং কালশাক তথা মধু। 

দৌহিত্রামিষমন্তচ্চ যচ্চান্যৎ শ্বকুলোস্তবৈঃ ॥ 
অনস্তাং বৈ গ্রযচ্ছন্তি তৃপ্তিং গৌরীস্থৃতস্তথা । 
পিতৃণাং নাত্র সন্দেহে গয়া শ্রাদ্ধ পুত্রক ॥ 
শ্তামাকরাজস্তামাকৌ তৎচ্ৈব প্রসাতিকাঁঃ। 

নীবারাঃ পৌক্ষলাশ্চৈব ধাঁন্তানাং পিতৃতৃতপ্তয়ে ॥ 
যবব্রীহিনগোধূমতিল! মুদগাঃ সসর্ষপাঃ। 
প্রিযঙ্গবং কোবিদ।র। নিষ্পাবাশ্চাতিশে!ভনাঃ ॥ 

বর্জঞ| মর্কটকাঃ শ্রঃদ্ধে রাজমাধাস্তথাণবঃ। 
বিপ্রাসিক! মস্থরাশ্চ শ্রাদ্ধকর্মীণি গহিতাঃ ॥ 
লশুনং গৃঞ্জনঞ্ব পলাওুং পিওমূলকম্। 
করস্তং যানি চান্যানি হীনানি রসবর্ণতঃ ॥ 

গান্ধারিকামলাবূনি লবণ!নাষরাণি ট। 
আরক্ত যে চ নির্যাস প্রতাক্ষলবণাঁনি চা 

বর্জন্েভানি বৈ শ্রান্ধে যচ্চ ব!চা ন শম্কতে। 
যচ্চোংকোঁচাধিন। প্রাপ্তং পতিতাদ্যদূপার্জিতম্ 
অন্তান্ন কন্যাশুক্ষোখং দ্রবাঞ্চাত্র বিগছিতম্। 

দুর্গদ্ধি ফেনিলঞ্চাম্ব ততৈবাল্লতবোদকম্ ॥ 
ন লভেদ্যত্র গৌত্বৃপ্তিং নক্তং যচ্চাপু[পাহবতম্। 
যচ্চ সর্বজনোৎ্স্থষ্টং যচ্চাভোজ্যং নিপানজম্ ॥ 
তথ্ধজ্জ্যং সলিলং তাত সদৈব পিতৃকর্াশি | 

মার্গমাবিকমৌট্রশ্চ সর্বমৈকশফঞ্চ য। 
মাছিষং চামরটঞব ধেহ্ব! গোশ্চাপ্যনির্দশম্। 

পিত্রর্থং মে প্রযচ্ছন্থেতাক্ত। যচ্চাপাপাহতম্। 

মার্কগেয়পুরাঁণমূ। 

বর্জনীয়ং সদ সত্তস্তৎ পয়ঃ শ্র।দ্ধকর্মণ ॥ 
বর্জজ1 জন্তমত্তী রক্ষা ক্ষিতিঃ প্রষ্টা! তথাগ্রিন| | 
অনিষ্টহষ্টশন্বো গ্রতুর্গন্ধ! চাত্র কন্মণি ॥ 
কুলাপমানকাঃ শ্র দ্ধে ব্যাযুজ্যকুলহিংদকাঃ। 
নগ্নাঃ পাতকিনশ্চৈব হল্ছাদৃষ্ট্য। পিতৃক্রিয়।ম্ ॥ 
অপুমানপবিদ্ধশ্চ কুক্ুটো গ্রামশুকরঃ। 
শ্বা চৈব হৃস্তি শ্রাদ্ধানি যাতুধানাশ্চ দর্শনাৎ, 
তম্ম/ৎ স্ুনংবুতো দ্্যাৎ তিলৈশ্চাবকিরন্ মহী 
এবং রক্ষা] ভবেচ্ছাদ্ধে কৃত তাতো ভয়োর(প ॥ 

শাবস্থতকসংস্পৃষ্টং দীর্ঘরোগিভিরেব চ। 
পতিতৈর্মলিনৈশ্চৈব ন পৃষ্ণাতি পিতামহান্ ॥ 
বর্জনীয়ং তথা শ্রান্ধে তথোদক্যাশ্চ দর্শনম্। 
মুণ্ডশৌগসমাভযাসে। খজমানেন চাদরাৎ॥ 
কেশকীটাবপন্নঞ্চ তথ। শ্বভিরবেক্ষিতম্। 

পৃতি পর্াষিতঞ্ধৈব বার্তীকাভিষবাংস্তথা । 
বর্জনীয়ানি বৈ শ্রান্ধে বচ্চ বন্ত্রানিলাধতম্ | 
শরদ্ধম1 পরয়। দত্তং পিতণাং নামগোব্রতঃ। 

যদাহারাস্ত তে জাতাস্তদাহারত্বমেতি তৎ। 
তন্মাচ্ছণদ্ধবতা পাত্রে যচ্ছন্তং পিতৃকর্মণি। 
যথাবটচ্চব দাঁতবাং পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতা ॥ 

যোগিনশ্চ সদ শ্রান্ধে ভোজনীয়! বিপশ্চিত1 | 

যোগাধারা হি পিতরন্তন্মাং তান্ পূজয়েৎ সদা 
ব্রাঙ্মণাঁনাং সহশ্রেভ্যে। যোগী ত্বগ্রাশনো যদ্দি। 
যজমানঞ্চ ভোকুংস্চ নৌরিবান্তসি তারয়ে॥ 
পিভৃগাথাস্ততৈবাত্র গীয়ন্তে ব্রঙ্গবাদিভিঃ। 
যা গীতাঁঃ পিতৃভিঃ পুর্বটমলম্তাসীন্মহীপতেঃ ॥ 
কদ! নঃ সস্ততাঁবগ্র্যঃ কম্তচিদ্তবিতা সুতঃ । 
যো যোগিভৃক্তশেষারেো! ভূবি পিওং প্রদান্ততি 

গযায়ামথবা পিওং থঙ্জামাংসং মহাহবিঃ| 
কাঁপশাকং তিলাঢ্যং বা কনরং মাসতৃপ্তয়ে ॥ 
বৈশ্বদেবঞ্চ সৌম্যঞ্চ থড্গামাংনং পরং হবিঃ। 
বিষাণবর্জা খড়গাপ্তা আহ্ধ্যঞ্চাঙ্বামছে ॥ 
দদযাৎ শ্রাদ্ধং ভ্রয়োদস্তাং মঘাস্তু চ যথাবিধি। 

মধুসর্পি:সমাযুকং পায়সং দক্ষিণায়নে | 
তম্মাৎ সম্পুজ্জযেস্তক্ত্য। স্বপিতুন্ পুত্র মানবঃ। 
কাঁমানভীগ্রন সকলান, পাপাচ্চাত্মবিমোচনম্ ॥ 

বনুন ফড্রাংস্তথা দত্যান নক্ষব্রঞ্রহতারকাঃ। 

প্রীণয়স্তি মনুধযাণাং পিতরঃ শ্রান্ধত্পিতাঃ | 
আয়ুঃ প্রজ্ঞাং ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষ সুখাণি। 
প্রযচ্ছত্তি তথ! রাজ্যং পিতরঃ শ্রাদ্ধতপিতাঃ ॥ 



চতুম্তিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 

এতং তে পুজ্র কথিতং আাদ্ধকম্দ যণেদিতম্। 
ক,মানলাং শ্গনত।ং বৎস শ্রাদ্ধানাং তিখিকীর্তনম্ 

ইতি মার্কগেধয় মহাপুবাণে শ্রঃদ্ধকল্পে। 
নাম ঘাত্রিংশোইধ্যয়ঃ | 

ত্রয়ন্িংশোহ্ধ্যায়?। 
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মদ[লমোবাঁচ। 

প্রতিপদ্ধনলাভাঁম দিতীয়। দ্বিপদ প্রদা। 
বরাগিনী তৃতীয় তু চতুথী শক্রনাশিনী ॥ 
শিয়ং €1প্রে'তি পঞ্চএ্যাং বষ্ঠ্যাং পুজো ভবেন্রঃ | 
গণ।ধি পত্যং সপ্তম্যানষ্টমণাং বৃদ্ধিমুত্তমাঁঘ্ ॥ 
দ্ষিষে। নবম্যাং প্রাগোতি দশম্যাং পূর্ণকামতাম্। 

পেদাংন্তথাপ্র,য়াৎ সর্বানেকাদগ্ঠাং ক্রিয়াগরঃ ॥ 

₹'দশ্ঠাং জয়লাভঞ্চ প্রাপ্পোতি পিতৃপুর্গকঃ। 

গ্রজ্জাং মেধ।ং পশুং বৃদ্ধিং স্ব(তন্থ্যং পুষ্টিমুত্তমাম্। 

দীর্ঘনযুরখৈশ্বর্ধ্য কুর্বাণত্ অযোণখাম্। 
অবাপ্পোতি ন সন্দেহঃ শ্রদ্ধং শ্রন্ধাগবে। নর? ॥ 

যথাসন্তাবিতান্নেন শ্রদ্ধম্পংসমন্থিতঃ। 
যুখানঃ পিতরে। যন্ত মুতাঃ শঙ্েণ বা হতাঃ ॥ 

তেন কার্ধাং চতুর্দঠাং তেষাং প্রীতিমভীগপ্ল তা। 
শাদ্ধং কুর্বননমাবস্ত।ং যত্রেন পুরুষঃ শুচিঃ ॥ 
সর্দান্ কামাঁনবাপ্রোতি স্বরানন্তমস্তে | 
কাত্তৃকাস্থ গিতৃনচ্চ স্ব্গমাপ্পোতি মানবঃ ॥ 

অপত্যকামে! রোহিণ্যাং মৌমো চৌজন্বিত।ং 
লতেহ। 

শোর্ধযমার্রান্ চাপ্পোতি ক্ষেতরাদি চ পুরর্বামৌ ॥ 
পুষ্টিং পুষ্যে সনাভ্যচ্য অশ্রেযান্থ বরান্ হুতান্। 

মঘাস্থ স্বজন শ্রৈঠ্্যং সৌভাগ্যং চ্ম্যনীসু চ॥ 
গ্রদানণালে! ভবতি সাপতশ্চোন্তরাগ্ 5। 

প্রয়াতি শ্রে্টতাঁং সত্যং হস্তে শ্রাঙ্গগ্রর্দো নরঃ ॥ 

বপদুকণ্চ চিত্রান্্র তথাপত্যান্তবাগ্র,যাৎ। 
বা.ণজ্যল।ভদা স্বাতির্িশ্াখা পুল্রকামদ। | 

খু্দস্তশ্চান্থুরাধান্থ লভস্তে চক্রবাইতাম্। 
আ ধণত্যঞ্চ জ্যে্টান্থ মূলে চাকোগ্যদুস্তমম্॥ 
আমঢ'স্্ যশঃগ্রাপ্তিকত্তরাস্থ বিশোকভা। 

শংণে চ শুভান্ গোকান্ ধনিষ্টান্থ ধনং মহং ॥ 
বেদবন্ধমভিজিতি ভিষক্দিদ্ধিন্ত বারুণে | 
অ্গবিকং প্রোষ্ঠপদে বিন্দেদ্ধাধাংস্তথোত্রে 
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রেবতীষু তথ! কৃপ্যমশ্িণীযু তুরক্ষমান্। 
শ্রান্ধং কুর্বংস্তথাপ্পোতি ভরণীঘাযুরুত্বমম্। 
তন্মাৎ কাম্যালি কুব্বীত খঙ্গেঘ্বেতেষু তত্ববিৎ, ॥ 
ইতি মার্কণেয়ে মহাপুরাণে কাঁম্যশ্রান্ধফল- 

কথনং নাম ভ্রয়ন্রিংশেোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 
শপ 

চতুক্িংশোহধ্যায়ত | 
স্পা তত সস 

মদ1লসোবাত। 

এবং পুল গৃহস্থেন দেবতা ঃ পিতরস্তথা!। 

মম্পৃ্গা| হব্যকব্যাভামন্নেনাতিথিবাক্ষবাঃ ॥ 
ভূতার্ন ভূতাাঃ মকলাঃ পশুপক্ষিপিগীলিকাঃ। 

ভিক্ষবে! যাচমানাশ্চ যে চান্তে বমতা গৃহে ॥ 

মদাচারবতা তাত সাধুন। গৃহমেধিনা | 
পাপং তুঙ্কে সমুলজ্ঘা নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়!ঃ 

অলর্ক উবাচ। 
কথিতং মে ত্বয়! মাতনিত্যং নৈমিত্তিকর্ধ যৎ। 
নিতানৈমিত্তকঞ্চেব র্রিবিধং কর্ম পৌরুষম্ ॥ 
সদাচাবমহং শ্রোহুমিচ্ছামি কুলনন্দিনি। 
যং কুর্ধন্ সুখমাপ্পোতি পরজ্রেহ চ মানৰঃ ॥ 

মদালসোবাচ। 

গৃহস্থেন সদ। কার্ধামাচারপরিপ(লনম্। 
নহাচারবিহীনস্ত স্ুখমত্র পরত্র বা ॥ 

যজ্ঞদানতপাঁংশীহ পুরুবহ্য ন ভূতয়ে। 
ভবস্তি যঃ সদাঢারং মমুলপজ্ঘা গ্রবর্ধতে ॥ 

ছুবাচারে। হি পুরুষে! নেহায়ুর্দিন্বতে মহত । 

কার্ষো যত্রঃ সদ[চারে আচারে। হস্তালক্ষণম ॥ 

তশ্ত খবপং বঙ্গ্যামি সদাচারস্ত পুঅক। 
তন্মমৈকমনাঃ শ্রুত্বা ততৈব পবিপালয় ॥ 
ত্রিবর্গসাধনে যত্ত্ং কর্তব্য! গৃহমেধিনা ! 
তংসংদিদ্ধো গৃহস্থস্ত সিদ্ধিরর গরত্র চ॥ 
পাদেনার্ঘন্য পারক্রাং কুষ্যাৎ সঞ্চযমাযুবান্। 

অদ্দেন চাম্বরণং নিতানৈগিক্তিকাতি তম্ | 
পাবঞ্চাস্মা্থনারশ্ত মূলসৃতং বিবদ্ধয়েৎ। 
এবমাচর তঃ পুত্র অর্থঃ সাঞফলামহাতি॥ 
তদ্বং াঁপপিষেধার্থং ধর্মঃ কার্য বিপশ্চিত1। 
পরহ্রার্থং ততৈপান্ধঃ কামোইট্রৈব ফল প্রদঃ ॥ 
গ্রতাবায় ভয়াৎ কাম্যন্তপান্থশ্চাবিবোধনাঁন। 
ধিপা কামোহপি গদিতগ্ত্রিবর্গন্ভাবিরোধতঃ ॥ 
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পরস্পরানুবন্ধাংশ্চ সর্বানেতান্ বিচিন্তয়েৎ। 

বিপরীতা ন্ুবন্ধাংশ্চ ধর্ম্াদীংস্তান্ শৃধুঘখ মে ॥ 

ধর্মে ধর্মান্থবদ্ধার্থো ধর্শো ন্বস্মার্থবাধকঃ | 

উভাভ্যাঞ্চ শিধা কামন্তেন তৌ চ দ্বিধ। পুনঃ | 

্রান্গে মৃহূর্তে বুদ্ধ ধর্মাথো চাপি চিন্তয়েৎ। 
কার্ধযক্লেশাংস্ত তন্মলান্ বেদতত্বার্থমেব চ॥ 

সমুখায় তথাচম্য প্রাুখো নিয়তঃ গুচিঃ | 

পূর্ববীং সন্ধ্যাং সনক্ষত্রাং পশ্চিমাং সদিবাকর।ম্। 

উপসীত যথান্তায়ং নৈনাং জহাঁদনা পি ॥ 

অসগ্প্রলাপমনৃতং বাক্পাকুষাঞ্চ বর্জয়েৎ। 

অনসচ্ছান্রমসদ্বা্দঘমনতৎসেবাঞ্চ পুলক ॥ 

সায়ং প্রাতস্তথ। হোমং কুবর্বীত নিক্বতাত্মবান্। 

নোদয়ান্ত মনে বিশ্বমুদীঙ্গেত বিবস্বতঃ ॥ 

কেশগ্রলাধনাদর্শদর্শনং দত্তপাবনম্। 

পূর্বাহ এব কাঁর্যাণি দেবতানাঞ্চ তর্পণম্ | 

প্রামীবদথতীর্ঘানাং ক্ষেত্রাণাঞ্চেব বর্ঘ্নি। 

বিগ্মত্রং নান্ুতিষ্ঠেত ন কৃষ্টে ন চ গোত্রজে ॥ 

নগ্লাং পরস্ত্রিয়ং নেক্ষেন্স পশ্েদআ্নঃ শকৃতৎ। 

উদ্দক্য। দর্শনং স্পর্শে বর্জ্যং সম্ভাষণং তথ! ॥ 

নাগ মুন্রং পুরীষং ব1 মৈথুনং বা সমাঁচরেৎ। 

নাধিতিষ্ঠেচ্ছকন্ম_্রকে শভন্মকগালিকাঃ ॥ 

তুষাঙ্গারাস্থি শীর্ণানি রজ্জুবস্বাদিকানি চ। 

নাদিতিষ্ঠেৎ তথ? প্রাজ্ঞঃ পথি চৈবং তথা ভূবি। 

পিতৃদেবমনুষ্যাণাং ভূতানাঞ্চ তথাঞ্চনম্। 

কতা বিভবহঃ পশ্চাদ্গৃহস্থো। ভোঁজুমহতি ॥ 

গ্রাযুখোদক্ুখে। বাঁশি স্বাচান্তে! বাগঘতঃ শুচিঃ 

তুশ্নীতান্নঞ্চ তচ্চিত্তে হন্তর্জান্ঃ সদ! নরঃ ॥ 

উপঘাতাদূতে দোষং নাগ্তস্তেদীরয়েছুধঃ। 

প্রত্যক্ষলবণং বর্জ্যমননমত্যুষ্মেব চ॥ 

ন গচ্ছন্ন চ তিষ্টন্ বৈ বিশ, তরোৎসর্গমাত্মবান্। 
কুবর্ধীত নৈব চাঁচমন্যৎ কিঞ্িদিপি ভক্ষয়েৎ॥ 

উচ্ছিষ্টে। নালপেৎ কিঞ্চিৎ স্বাধণীয়ঞ্চ বিবর্জয়েৎ। 

গাং ব্রাঙ্গণং তথ। চাগিং স্বমুর্ধানঞচ ন ল্পৃশেত ॥ 

ন চ পশ্তেদ্রবিং নেম্দুং ন নক্ষতপ্রাণি কামতঃ। 

ভিদ্নাসনং তথা শয্যাং ভাঁঞজনঞচ। বিবর্জজয়েৎ ॥ 

গুর্ূণাঁমাসনং দেয়মভ্যু্থানাদিসতকৃতম্। 

কানুকুলং তথালাপমভিবাদনপুর্ব্বকম্। 

তথান্গগমনং কুর্যযাৎ প্রতিকৃলং ন সঞ্জগেৎ ॥ 

ৈকবস্তরশ্চ ভূঙীত ন কৃর্যযা দেবতার্চনম্। 

ন বাহয়েন্বিজান্ নাগ মেহং কুবর্বীত বুদ্ধিমান্॥ 

স্নাীত ন নরো। নগো। ন শয্মীত কদাচন। ! 

ন পাণিভ্যামুভাভ্যাঞ্চ কণ্ডয়েত শিরত্তথা ॥ 

ন চাভীস্কং শিরঃন্নানং কাধ্যং নিষ্কারণং নরৈঃ। 

শিরঃক্গাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞিদিপি ম্পৃশেৎ ॥ 
অনধ্যায়েষু সর্কেষু স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জয়েৎ। 

ব্রাহ্মণানিলগোন্র্যান্ ন মেহেত কদাঁচন ॥ 
উদক্মুখো। দিব! রাঁন্রাবুৎসর্গং দক্ষিণামুখঃ। 
অবাধান্থ যথাকমং কৃর্য্য।গ্ন আপুরীষয়োঃ 

দষ্কতং ন গুরোব্রয়াত ক্রুদ্ধকৈনং প্রসাদয়েখ। 
পরিবানং ন শৃণুয়াদন্যেষামপি কুর্বতাম্ ॥ 

পন্থ। দেয়ে! ব্রাঙ্ষণানাং রাজ ছুঃখাতুরস্ত চ। 

বিদ্যাধিকস্ত গুর্বিণা। ভাঁবার্তন্ত যবীয়সঃ ॥ 
মুকান্ধবধিরাণাঞ্চ মত্তস্তোন্ত্তকন্ত চ। 
পুংশ্চলাঃ কৃতবৈরস্ত বালন্ত পতিতস্য চ। 

দেবালয়ং চৈত্যতরুং ততৈৰ চ চতুষ্পথম্। 
বিদ্যাধিকং গুরুং দেবং বুধঃ কুর্ধযাৎ প্রদক্ষিণম্॥ 
উপানদ্বস্থমালযাদি ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েখ। 
উপবীতমলঙ্কারং করকঞ্ধেব বর্জয়েৎ ॥ 

চত্ুর্দস্ঠাং তথাষ্টম্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ পর্বস্থ | 
তৈলাভ্যঙ্গং তথ। ভোগং যোৌধিতশ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ 

ন ক্ষিপ্তপাঁদজজ্ঘশ্ প্রান্ঞস্তিষ্টেৎ কদাচন। 

ন চাপি বিক্ষিণেৎ পাদো পাদং পাদেন নাকুমেং 
মন্ীভিঘ।তমা ক্রোশং পৈশুনাঞ্চ বিবর্জয়েৎ। 

দন্ত/ভিমাঁণতীক্ষানি ন কুব্বাত বিচক্ষণঃ ॥ 
মুর্যোন্মত্তব্যঘনিনে! বিৰূপান্ মায়িনস্তথ| | 
নানাঙ্গাংস্চাধিকাঙ্গাংস্চ নোপহাসৈধিদুষয়েৎ | 
পরস্য দণ্ডং নোদযচ্ছেচ্ছিক্ষার্থং পুত্রশিষ্যয়োঃ। 

ভন্বন্নোপবিশেত প্রাঃ পাদেনাক্রম্য চানম্॥ 
সংযাবং কুসরং মাংসং নাআার্থমুপসাধয়েহ। 
সায়ং গ্রাতশ্চ ভোকব্যং কৃত্বা চাতিথিপূজনম্ | 
প্রাসথুধো দক্মুখো বাপি বাগ্যতো দত্তধাবনম্। 
কুববীত সততং বৎস বর্জয়েছবর্জজা বীরুধঃ ॥ 
নোদক্শিরাঃ শ্বপেজ্জাহু ন চ প্রতাক্শ্রির! নরঃ 

শিরস্যগন্তামাগ্ায় 'শয়ীতাথ পুরন্দরম্ ॥ 
ন তু গন্ধবতীপ্গন, স্বায়ীত ন তথা নিশি। 
উপরাগে পরং স্লানমূতে দিনমুদাহ্ব তম্ ॥ 

অপমুজ্যান্ন চান্গাতো গাত্রাণ্যন্বরপাণিভিঃ| 
ন চাঁপি ধুনয়েৎ কেশান্ বাসসী ন চ ধূনয়েখ॥ 
নাহলেপনমাদদ্যাদন্নাতঃ কহিচিদ্বুধঃ | 

ন চাপি রক্তবাসাঃ স্যাচ্চিত্রানিতধরোইপি বা 



চতুত্ত্িংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

ন চ কৃর্ধযাধিপর্যযানং বাসসোর্নাপি ভূষণে। 
বর্জাঞ্চ বিদশং বন্রমতাস্তবোপহতঞ্চ যৎ্॥ 
কেশকীটাবপন্নঞ্ণ ক্ষু্ং শ্বভিরবেক্ষিতম্। 
অবলীঢ়াবপন্নঞ্চ সাবোদ্ধরণদূষিতম্ ॥ 
পৃষ্ঠমাঁংসং বৃথামাংসং বর্জ। মাংসঞ্চ পুত্রক। 
ন ভক্ষয়ীত সততং প্রতাক্ষলবণানি চ॥ 
বর্জ)ং চির়োধিতং পুক্র ভক্তং পরুর্যষিতঞ্চ যৎ। 
পিষ্টশাকেক্ষুপয়সাং বিকারান্প্নৃপনন্দন ॥ 
তথ। মাংসবিকারাংশ্চ তে চ বর্জ্যাশ্চিরোষিতা: 

উদ-ম্তমনে ভানোঃ শয়নঞ্চ বিবর্ঞ়েৎ ॥ 

নাম্ন।তে! নৈব সংবিষ্টো ন চৈবান্যমনা নরঃ। 
ন চৈব শয়নে নোর্বযামুপবিষ্টে। ন শব্দবৎ ॥ 
ন চৈকবস্ত্রো ন বদন্ প্রেক্ষতামপ্রদায় চ। 

ভূষ্তীত পুরুষঃ স্নাতঃ সায়ং প্রাতর্যথাবিধি | 
পরদ1র] ন গন্তব্যাঃ পুরুষেণ বিপশ্চিতা। 
ইষ্টাপূর্তাযুষাং হৃস্ত্রী পরদারগতিনৃ পঃম্ 
ন হ।দৃশমন।যুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ)তে। 

ষাদৃশং পুরষসোহ পরদাঁবাভিমর্ষণম্ ॥ 
দেবার্চনাগ্রিকার্যাাণি তথ] গুর্বভিবাদনম্। 
কৃব্বীত সম্যগাচমা তদ্বদনতুজিক্রিয়াম্ ॥ 
অফেনাভিরগন্ধাভিরস্তিরচ্ছাভিরাদরাৎ। 
আচামে্ পুত্র পৃথ্যাতিঃ প্রাজুখোদত্ুখোইপি বা 
অস্তর্জলাদাবসথা দবঙ্মী কান্ম.ষিকস্থলাং। 
কতশৌচাবশিষ্টা চ বর্জয়েৎ পঞ্চ বৈ মুদঃ। 
প্রক্ষালা হন্তৌ পাদ চ সমভুক্ষ্য সমাহিতঃ। 
অন্তর্জানুস্তথাঁচামেতড ত্রিশ্চতুর্ব। পিবেদপঃ | 

পরিমূজা দ্বিরাসণান্তং স্বানি মুদ্ধীনমেব চ। 
সমাগাচম্য তোয়েন ক্রিয়াং কুব্বীত বৈ শুচিঃ। 
দেবতানামৃীণ্ঞ্চ পিতৃণাচর যত্ততঃ। 
সমাহিতমন] ভূত্ব। কুবর্বাত মততং নর? ॥ 
ক্ষুবা নিষঠীব্য বাঁসশ্চ পরিধায়াচমেদৃবুধঃ | 
ক্ষুতেইবলিটে বাস্তে চ তথা শিঠীবনাদিযু | 
কুর্যণদাচমনং ম্পর্শং গোপৃষ্ঠস্যার্কদর্শনম্। 
কুব্বাভালম্বনঞ্চাপি দক্ষিণশ্রবণসা বৈ॥ 
যথাবিভবতে স্েতৎ পূর্ভাবে ততঃ পরম্। 

 অবিদাস)নে পূর্বোক্তে উত্তর গ্রাপ্িরিষ্যতে ॥ 
ন কুর্ধ্যান্দস্তসত্যর্ষং নায্সনে! দেহতাড়নম্। 
স্বপ্রাধ্যয়নভোজঠানি সন্ধ্যয়েশ্চ বিবর্জয়েহ ॥ 
সন্ধ্যয়াং মৈথুনহ্াপি তথ! পম্থানমেব চ ॥ 

পূর্বাহে তাত দেবানাং মনুষ্যাণাঞ্চ মধ্যমে। 

৫০৯ 

ভক্ত তখাপরাছে চ কুবর্বীত শিতৃপৃজনম্ ॥ 
শিরঃলাতশ্চ কুবর্বাত দৈবং পৈজ্যমথাপি বা। 
প্রাতুখোদস্ুখো! বাপি শ্বশ্রুকর্ চ কারয়েৎ॥ 
ব্যঙ্গিনীং বর্জয়েৎ কন্যাং কূলজামপি রোগিণীম্। 
বিকৃতাং পিজলাব বাচাটাং সর্ব্ৃষিতাম্ ॥ 
অবাঙ্গীং সৌম্যনা সাঞ্ সর্ধলক্ষণলক্ষিতামু। 
তাদৃশীমুদ্ধহেৎ কন্যাং শ্রেয়ঃকামো'নরঃ সদ] ॥ 

উদ্বছেৎ পিতৃমান্রেশ্চ সপ্তমীং পঞ্চমীং তথা। 
রক্ষেন্দারান্ তাজেদীর্ধ্যাং দিবা চ স্বপ্রটমথুনে ॥ 
পরোপতাঁপকং কর্ম জন্তপীড়।ঞ বর্জয়েৎ। 
উদ্দক্যা সর্ধবর্ণানাং বর্জ। রাত্রিচতৃষ্টয়ম্ ॥ 
সীজন্মপরিহারার্থং পঞ্চমীমপি বর্জয়েৎ। 
ততঃ বষ্ঠ্যাং ব্রজে্রাত্র্য।ং শ্রেষ্ঠ! যুগ্ান্থ পুত্রক ॥ 
যুগ্মান্ পুজ। জায়স্তে ধ্রিয়োযুগ্ান্থ রাব্দিযু। 

তন্ম দৃযুগ্মাস্থ পুত্রাথাঁ ংবিশেত সদা নরঃ | 
বিধম্মিণোই্ছি পূর্বাখ্যে সন্ধা'কালে চ পুণ্ড কাঃ 
ক্ষরকর্ম্মণি বাস্তে চ দ্রীসম্তোগে চ পুভ্রক। 

স্নায়ীত চেলবান্ প্রাজ্ঞঃ কটভূমিমুপেতা চ ॥ 
দেববেদদ্িজাতীনাং সাধুস তামহা ত্মন।ম্। 

গুরোঃ পতিব্রতানাঞ্চ তথা যজতপন্থিনাম্ ॥ 
পরিব[দং ন কুব্বাত পরিহাসঞ্চ পুজরক। 
কুর্বত[মবিনীতাণাং ন শ্রোতবাং কথঞ্চন ॥ 

নোতকুষ্টশযাসনয়োর্ন পৰুষ্টন্ত চীরুছেৎ। 
ন চামঙ্গলাবেশঃ হ্যা চামঙ্গলাবাগৃভবেৎ ॥ 

ধবলাম্বরসংবীতঃ সিতপুষ্পবিভূষিতঃ। 
নোদ্ধতোন্সপ্মুটশ্চ নাবিনীতৈশ্চ পর্ডিতঃ ॥ 
গচ্ছেন্ৈত্রীং ন চাশীলৈর্ন চ চৌর্ধযা দিদূষিতৈঃ 
ন চাতিব্যয়শীলৈশ্চ ন লুব্ধৈর্নাপি বৈরিভিঃ ॥ 
ন বন্ধকীভির্ন নানৈবন্ধকীপতিভিস্তথা ।' 

সার্দং ন বলিভিঃ কুরান চ নানৈর্ন নিন্দিতৈঃ 
ন সর্বশ-্কভিনিত্যং ন চ দৈবপরৈনরৈঃ ॥ 
কুবর্বাত সাধুভিটর্মত্রীং সদাচারাবল ম্বিভিঃ। 
রানি শক্তিঃ বর্দণাদ্যোগভাগিভিঃ 
বেদবিগাব্রঙ্গাতৈঃ সহাসীত সদ| বুধঃ। 
নুস্ৃন্দীক্ষিততূপালন্নাতকঙ্বগুরৈঃ সহ ॥ 
খত্বিগাদীন্ ষড়র্থহানর্চরেচ্চ গৃহাগতান্। 
যথা বিভবতঃ পুত্র দ্বিজ।ন্ সম্থংসরে!বতান্ ॥ 
অর্চয়েন্ধুপর্কেণ যাকালমতন্দ্রিতঃ। 
ভিষ্ঠেচ্চ শাসনে তেষাং শ্রেরস্কীমে! ছ্বিজোত্তমঃ। 

ন চ তাঁন্ বিবদেক্ধীমানাভুষ্টশ্চাপি তৈঃ সদ! ॥ 

এআ পিএ 



৩৬০ 

সম্যগৃগৃহচ্চদং কৃতা যথাস্থান মনগুক্রমাৎ। 

সম্পূ্য়েৎ তাতো বহিং দদ্যাট্চৈবাহ তীঃ ক্রমাৎ 
প্রথমাং রন্ধণে দদযাত প্রঙ্গানাং পতয়ে ততঃ 

তৃতীয়াখব গুহোভাঃ কশ্যপায় তথাপরাম্ ॥ 
ততোহমতয়ে দত! দদা।দ্গহবলিং ততঃ। 
পূর্বাখ্যযতং ময়! যৎ তে নিত্যবর্ক্রিয়াবিধৌ ॥ 
নৈশবদেবং ততঃ কৃর্্যদ্বলয়ন্ত্র মে শৃণু। 
যথাস্তানবিভাগত্ দেবানুদ্দিশা বৈ পৃথক্ ॥ 

পর্জনা'গোধরিত্রীণাং দদ্যাচ্চ মানকে ভ্রয়ম্। 
বায়বে চ প্রতিদিশং দিগৃভাঃ প্র'চাদিতঃ ক্রমাৎ 

্রঙ্গণে চাঁন্তবীক্ষায় কূর্য।ায় চযথাক্রমম্। 
বিশে ডাশ্চৈ দেবেভো। বিশ্বহ্ৃতেভা এব চ ॥ 
উষসে ভৃতপতযে দা!চ্চোত্তরতস্ততঃ | 

শরধ নম ইভীত্যুক্তা পিতভাম্চাপি দক্ষিণে | 
কুহাণসবাং বায়ব্যাং যশ্সৈতত্তেতি ভাজনাৎ। 
অগ্ন'বশেষমিচ্ছন বৈ তোয়ং দদ্যদ্যথাবিধি ॥ 
ততোইাগ্রং সমুদ্ধ ত্য হস্তকারোপকল্পনম্। 

যথাবিধি মথান্যায়ং ত্রাঙ্গণায়ৌগপাদয়েৎ ॥ 

কুর্মযাৎ কন্মীণি তীর্থেন স্বেন শ্বেন যথাবিধি। 
দেবাপীনাং তথ কৃষ্যাগগী ন্বেণাচমনক্রিযাম্ ॥ 
অঙ্গৃষ্ঠোতরতো রেখ! পাণের্য। দক্ষিণন্ত তু। 
এতদ্'ন্বমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনাঁয় বৈ ॥ 
তজ্জন্যলৃষ্ঠয়োরস্তঃ পৈক্রাং তীর্থমুদাহ তম | 

পিতৃণাং তেন তোয়াদি দদ্যান্নান্দীমুখাদ্বতে ॥ 
অন্ুপ্যথে ভথা দৈবং তেন দেবক্রিঘাবিধিঃ | 
তীর্থং কনিঠিকামূণে কায়ং তেন প্রজাগতেঃ | 
এবমেছিঃ মদ তখৈর্দেবানাং পিতৃতভভিঃ সহ। 

সদ কা্ধ্যাণ কুবরা নান্যতীর্ঘেন কিচিং ॥ 
ব্রাঙ্ষেণাচমনং শস্তং পির্রযং পৈজ্রোণ মর্বণা। 

দেবঠীর্থেন দেবাণাং প্রাঙ্জাপত্যং নিজেন চ॥ 
নান্দীমধানাং কুবধীত গ্রাজ্ঞঃ পিগ্ে!দ কক্রিয়াম্ 
গ্রাঞজাপত্যেন তাঁথেন যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রঞ্জাপতেঃ ॥ 

যুগপজ্জলমগিঞ্চ বিভূয়ান্ন বিচক্ষণঃ | 
ওরুদেখান্ প্রতি তথ। ন চ পাদো প্রসারয়েং॥ 
নাচক্ষীত ধয়স্তীং গাং জলং নাঞ্জলিন। পিবেছ ॥ 

শোৌচকালেষু সর্ধেষু গুরুঘল্লেযু বা পুনঃ 
ন বিলগ্েত শৌচার্ঘং ন মুখেনানলং ধমেৎ ॥ 
তত্র পুত্র ন বস্তব্যং যন্ত্র নাস্তি চতুষ্টন্বম্। 
খণপ্রদাতা বৈদ্যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ সজল। নদী ॥ 
দিতামিত্রো। হৃপো। যআ বলবান্ ধন্মতত্পরঃ | 

মার্কগ্ডয়পুরাগম্ | 

তর নিত্যং বসেৎ প্রাপ্তঃ কৃতঃ কুনৃপতৌ স্থুথম্।॥ 
যড্াঁপ্রধৃষে] বৃপতির্ধত্র শস্তবতী মহী। 
পৌরাঃ সুমং্যতা যত্র সভতং ন্যারবর্তিনঃ। 
যত্রামত্মরিণে। লোকাস্তর বখাদঃ সুখোদয়ঃ ॥ 

মশ্মিন্ কুষীবল। রাষ্ট্রে গ্ায়শে। নাভতিভোগিনঃ। 

যন্সৌমপান্যশেষাণি বসেৎ তত্র বিচক্ষণ ॥ 
তত্র পুত্র ন বস্তব্যং যত্রৈতৎ জিতয়ং নদ । 

ছিগীনুঃ পূর্বাবৈরশ্চ জনশ্চ সততোত্সবঃ॥ 

বসেনিত্যং স্ুশীলেষু নহুবাঁসিষু পণ্ডিতঃ। 
ইত্যেতৎ কথিতং পুত্র ময়। তে হিতকাম্যয়] ॥ 
ইতি মাকগেয়ে মহাপুরাণে অলর্কান্বশাননে 

সদাচারে! নাম চতুষিংশোহধ্য।য়ঃ। 

পঞ্চত্রিশোহ্ধ্যায়ঃ | 

মদালমোবাচ। 

অতঃ পরং শণুষষ ত্বং বর্জ্য বর্জা গ্রঠকিয়াম। 

তচোজামননং পযুষিতং স্েহাক্তং চিবস্যস্ততম্ ॥ 
অন্পেহাশ্চাপি গোপধমববগোরমবিক্রিষাঃ | 
শশকঃ কচ্চপো গোধা শ্বাবিৎ খঙ্গো২থ পুলক | 

লক্ষা। হোত তথা বর্ডেোী গ্রামশৃকবকুকুটো । 
পিতাদবাপিশেষশ্ শ্রাঙ্ধে ভাঙ্গণকাম্যয়। । 

প্রোঙ্গিতঞ্চৌমপার্ঘঞ্চ খাদন্ মাংসং ন ছষাতি ॥ 
শঙ্গামন্বণ রূগ্যাণাং রজ্জ নামপ বাসসাম্। 

শ/কমুলফলানাঞ্চ তগা বিৰলটম্তণাম ॥ 

মণিবজপ্রবালাশাং তথা মুক্তাফলম্তা চ। 

গানাণাঞ্চ মনুষা'ণামদূুনা শৌচসিষযতে ॥ 
যথায়মান1ং ধোয়েন গ্র।ব্ণঃ সজ্বর্ধণেন চ। 

সন্সেহাশাঞ্চ ভাগ্ডান।ং শুদ্ধিকষ্েন বারিণ| ॥ 

শূর্পপান্যাজিনানাঞ্চ মুষলোলুখলস্ত চ। 
সহতাণাঞ্চ বন্্াণাং প্রোক্ষণাঁঙ সঞ্চয়ম্য চ॥ 

বললাণামশেনাণামদূ্চ্ছোচমিষ্যতে | 
তণকাতৌধশীনাঞ্চ প্রোক্ষণাচ্জৃদ্ধিরিষ্যতে ॥ 
আবিকীনাং সমন্তানাং কেশানাঞ্চাপি মেধাতা। 

সিদ্ধার্থকানাং কম্ধেন তিলকক্কেশ ব1 পুনঃ ॥ 

সানুন। তাত ভবঠি উপঘাতবতাং সদ1। 
ওথ। কার্পাসিকানাঞ্চ বিশুদ্ধিঞজলভম্মন] ॥ 

দারুদস্তাস্থিশৃঙ্গাণাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে | 
পুনঃপাঁকেন ভাগ্ডানাং পাধিবানাঞ্চ মেধ্যত ॥ 

শুচিভৈক্ষ্যং কারুহস্তঃ পণ)ং ফোষিদুখং তথ।। 



পঞ্চত্রিষ্শোহধ্যায়ঃ | 

রথাগতমধিজ্ঞাতং দ:সবর্গাধিনাহৃতম্ ॥ 
বাকৃঞশস্তং চিরাতীতমনেকাস্তরিতং লঘু। 
অতিগপ্রকতং বালঞ্চ বৃদ্ধাতুরৰিচেট্টিতম্ ॥ 

কঙ্মীন্তাঙ্গারশালাশ্চ স্তনন্ধয়স্থতাঃ স্্িয়ঃ। 

শুচিনাশ্চ ততৈবাপঃ শ্রবস্ত্যোইগন্ধবুধ,দাঃ ॥ 
ভূন্রবিশুধাতে কালাদ্দাহমার্জনগো ক্রম: । 
লেপাদুলেখনাৎ পেকাদ্েশ্ সংমাক্জণা্চনাৎ ॥ 

কেশকীটাবপন্নে চ গোপ্রাতে-মক্ষিকান্বিতে । 
মুদশ্ৃচল্মন1 তাত প্রোক্ষিতধ্যং বিচদ্ধয়ে ॥ 
ওছুষ্বরাণামন্্রেন ক্ষারেণ ত্রপুলীনয়োঃ। 
ভম্মাঘুভিশ্চ কাংসানাং শুদ্ধিঃ গ্লাবো দ্রবস্য চ॥ 
অমেধ্যাক্তসা মৃত্তোটগন্ধাপহরণেন চ। 
অন্যেঘাটব তদদ ট্যের্ণগন্ধাপহাবতঃ ॥ 
শুচি গোতৃপ্রিকুৎ তোয়ং প্রকুতিস্থং মহীগতম্। 
তথ! মাংসঞ্চ চণ্ডালক্রব্যাদাদিনিপাতিতম্ ॥ 
বথ্যাগতঞ্চ চেলাদি তাত বাতাচ্ছুচি স্বৃম্॥ 
রজোইগ্রিরশ্বো। গৌশ্ছায় রশ্ময়ঃ পৰনো। মহী। 

শিক্রযে| মক্ষিকাদ্যাশ্চ দষ্টমঙ্জাদদোষিণঃ | 
অজাশ্বৌ মুখতো! মেধ্যৌ ন গোবৎসপা চানণম্ 
গাতুঃ প্রঅবণং মেধ্যং শকুনিঃ ফলপাতনে ॥ 
আমনং শয়নং যানং নাবঃ পথি তৃণ!নি চ। 
মোমকুর্ষযাংশুপবনাঃ শুগ্যন্তে তানি পণাবৎ ॥ 
রথণবসপণস্নানক্ষুতৎপানম়ান কন্মু | 

আচামেচ্চ যখানাায়ং বাসে বিপরিধায় 9 ॥ 
'পৃষ্টানামপ্যনংসগধিরথ্যাকর্দদাপ্তসাম্। 
পঙ্গে্টরচিতানাঞ্চ মেধাতা বাঁযুসক্ষমাৎ। 
গইতোপহতাদন্নাদগ্রহমুদ্ত্য সম্থ্যজেত। 
পেধপ্য প্রোক্ষণং কুর্ষণদাঢম্যাভ্তপ্তথা মৃদ1 ॥ 
উপবাজিরাত্রত্ত্ দুষ্টভনাঁশিনে। ভবেৎ। 

অঙ্জাতে জ্ঞানপূর্বন্ত তদ্দোমোগশমেন তু ॥ 

উদক্যাঙ্শশৃগ[লাদীন্ হতিকান্ত্যাবপাধিনঃ | 
স্পষ্ট ন্নায়ীত শৌচার্থং তটৈব মৃতহারিণঃ ॥ 
শারং শ্ৃষ্টস্থি সন্গেহং স্লাতঃ সধাত মানবঃ। 
আচট্ম্যব তুনিঃন্সেছং গামানলভ্যাকমীক্ষ্য বা । 
ন লঙ্ঘয়েৎ তথৈবান্থকৃঠীবনোধর্তনানি চ। 
নোন্যানাদ বিক্ালেসু প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন ॥ 
ন চালপেজ্জনদ্বিষ্ঠাং বীরহীনাং তথ] গ্রিয়ম। 

গরহাহচ্ছিষ্টবিগ্ম ত্রপাদাস্তা'সি ক্ষিপেদ্বহিঃ | 
পঞ্চ পিগাননুদ্ধত্য ন স্নাযাৎ পরবারিণি। 
থায়াত দেবথাতেসু গঙ্গাহদসরিত্ছু চ॥ 

৬১ 

দেবত[পিতৃসক্ধান্রযজ্ঞমন্ত্র'দিমিন্দকৈঃ। 
কৃত্ব। তৃম্পর্শনলাপং শুধ্োপ্রার্কাবলোকনাঁৎ। 
অবশোক্য তথোদক্যামন্তাজং পতিতং শনম্। 

বিধম্মিস্থতিকাষগুবিবন্বীন্ত্যাবসায়িন্ 
হৃতনির্যাতক্কাশ্চৈব পরদাররতাশ্চ যে। 
এতদেব হি কর্তব্যং প্রান্জেঃ শোধনমায্মনঃ 1 
অভো]ং হতিকাষওমংজ্জারাথুশ্বকৃ্ুটান। 
পতিতাবিদ্ধচগ্ডালমূ তহাথাংশ্ ধর্ম্বিত ॥ 

মংস্পৃহ্য শুধাতে স্নান।ছুদকাগ্রামশৃকরৌ । 
তদ্বচ্চ হুতিকাপোচদ ষতান্ পুরুষানপি ॥ 
তন্য চাম্থদিনং হাণনগূছে নিত্যন্ত কর্দণঃ। 
যশ্চ ব্রাঙ্গণপস্তাজঃ কিন্বিমী স নরাধমঃ ॥ 
নিত্যন্ত কণ্মণে। হা.নং ন কুব্বীত কদ চন। 
তন্ত ত্বকবণে বন্ধঃ কেবলং মুতজন্মস্থু ॥ 

দ1হং পরাহ্গণন্তিেদ|নহোমাদিবঞ্ডিত£। 
ক্ষত্রিয়ে। ঘাদশাহঞচ বৈশ্রো। মাগার্ধমের চ॥ এ 

শূদ্রন্ত মাসমামীত নিজকর্মমবিবর্জিতঃ। 
৩৩১ গরং শিজং কন্ম্ কুর্ধণঃ সর্ধে গোদিতম্ ॥ 
প্রেঙায় ম'লগং দেয়ং ব্িদ্ধ। তু গোরিটকঃ। 
প্রথমেই চতুর্ে চ সপ্ুমে নবমে তথ ॥ 
ভম্ম।গ্রিচঘনং কার্ধাং চতুর্থে গোবিকৈদ্দিনে। 
উদ্ধ” মঞ্য়নাত তেষাঙম্পশো বিধীয়তে ॥ 

মোণকৈপ্ ক্রিয় £ সর্ব কার্যা!ঃ মঞ্চয়নাৎ পরম্ 
স্পশ এব সপিগুানাং মৃতাহছনি তথোভয়োঃ ॥ 
অন্বেকমৃক্ষণাশস্তোয়োধন্ধন বঙ্চিযু। 

বিষপ্রদাত!পিমৃতে প্রায়ে। নাশকয়োবপি ॥ 

বালে দেশাস্করস্থ্ে 5 তথা গ্র্রজতে মুতে। 
সদাঃশোচমথান্যৈশ্চ ত্যহমুক্তনশোৌচকম্ ॥ 
সপিগানাং সপিওগ্ত মুতেহগ্ঠশ্মিন্ সুঠো। যদি । 
পুর্নীশৌঢমমাধ্যাতৈঃ কার্কান্বত্র দিনৈঃ ক্রিয়'ঃ 

এষ এব বিধির্ঙ্টো জন্মন্তপি হি সৃতকে। 
সপিগানাং মপিওেষু যথাবৎ সোদকেষু চ॥ 

জাতে পত্রে পিতৃঃ ন্ানং মচেলস্ত বিধীয়তে ॥ 

তত্রাপি যর্দ চান্তশ্রিন জাতে জায়তে ঠাপরঃ। 

তত্রাপি শুদ্ধিরুদ্দিষ্ পূর্বজনাষতে। ধিটৈ2 | 

দৃশদ্বানশমা দার্দমাদস'খ্যৈর্দিনৈর্গ তৈ:। 
্বাঃ স্বাঃ কর্ধাক্রিয়াঃ কুর্যযাঃ সর্ব বর্ণ যথাবিধি ॥ 
প্রেতমুদিশ্ত কর্তব্যমেকোদ্দিষ্টং ততঃ পরম্। 

দানানি চৈব দেয়নি ত্রাঙ্মণেভো।1 মনীবধিতিঃ ॥ 
যদ্দদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি ধয়িভং গৃছে। 



৬২ মার্কণেয়পুরাণম্ । 

তত্তদগুণবতে দেয়ং তদেখাক্ষয়মিচ্ছতা | 

পূর্ণৈত্ত দিবনৈঃ ম্পৃষ্। সলিলং বাহনাযুধম্। 

প্রতোদদত্ চ তথ। সম্যগ্বর্ণ।ঃ কৃ তক্রিয়াঁঃ ॥ 

স্বরর্ণধন্্রণিদিমুগাদানং তথ। ক্রিয়াঃ। 

কুর্ষবঃ সমস্ত; শুচিনঃ পরত্রেহ চ ভূতিদাঃ ॥ 
অধ্যেতব্যা ত্রয়ী নিত্যং ভবিতব্যং বিপশ্চি ত]। 

ধন্দ্রতে। ধনমাঁহা্যং যষ্টব্যঞ্চাপি বত্বুতঃ ॥ 
যচ্চা প কুর্বতে। নাত্ম। জুগুগ্লামেতি পুত্রক। 
তৎ কর্তবামশঙ্কেন যন গোপ্যং মহ'জনে ॥ 

এবম।চরতে। বন পুরুষস্ত গৃহে সতঃ। 
ধর্্মার্থবাঁমসন্প্রাপ্ত্য। পরত্ধেহ চ শোতনম্ ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুয়াণেইলকান্থ- 

শাদনে বর্জাবজ্জ্যকথনং নাম 

পঞ্চত্রিংশোইধ্য'য়ঃ | 

ষটত্রিংশোহিধ্যায়। 

জড় উবাচ। 

স এবমমুশিষ্টঃ সন্ মান্তা সম্প্রাপা যৌবনম্। 
খতধ্বজন্থতশ্চক্রে সম্যগ্দ।রপরিগ্রহম্ ॥ 
পুক্রাংশ্চোৎপাদয়ামাম যটজশ্চাপ্যযজদ্বিভূঃ | 
পিতুশ্চ সর্বকাঁলেষু চকারাজ্ঞান্থুপালনম্॥ 
ততঃ কালেন মহতা সম্প্রাপ্য চরমং বয়ঃ। 

চক্রেইভিষেকং পুজস্ত তস্য রাজোো ধতধ্বজহ ॥ 

তার্য্যয়! সহ ধর্মমত! যিযাসুস্তপস্নবনম্। 

অবতীর্ণ মহা! রক্ষে। মহাভাগে মহীপতিঃ ॥ 
মদালনা চ তনয়ং গ্ররহেদং পশ্চিমং বচঃ। 
কাঁমোপভোগসংসর্গপ্রহানায় স্ুৃতস্ত বৈ ॥ 

মদালমোবাচ। 
যদ হুঃখমসহাং তে প্রিয়বন্ধুবিয়োগজম্। 
শত্রবাধোস্তণং বাপি বিদ্বনাশাত্মসস্তবম্ ॥ 
ওবেৎ তৎ কুর্বতে। রাঙ্যং গৃহধর্্মাবলম্থিনঃ। 

ছুঃখায়তনভূতো! ছি মমত্বালম্বনে1 গৃহী ॥ 
তদন্ম।ৎ পুত্র নিদ্ৃষ্য মদত্বাদুলীয়কাৎ। 
বচ্যং তে শ।সনং পটে নুন্ধাক্ষরনিবেশিতম্ ॥ 

জড় উবাচ। 
ইত্যুজ। প্রদদৌ ন্রৈ সৌবর্ণং সাঙ্গুলীয়কম্। 
আ.শিষস্চাপি ব| যে/গঠাঃ পুরুষত্ত গৃহে সতঃ। 

ততঃ কুবলয়াশ্বোইসৌ সা! চ দেবী মদালস।। 
পুত্রায় দব! তদ্রাজ্যং তপসে কাননং গতঃ ॥ 

ইতি মার্কণেয়ে মহাপুরাণে মদালসেোপা- 

খ্যানং নাম যট্ত্রিংশোইধ]ায়ঃ। 

সপুত্রিংশোহ্ধ্যায় ॥ 

জড় উবাচ। 

মোইগ্যলর্কে। যথন্যায়ং পুরবন্দুদিতাঃ প্রজাঃ। 

পালয়ামাস ধন্মাআ। স্বে স্বে কর্মপ্যবস্থিতাঃ ॥ 

ষ্টেযু দণ্ড: পিষ্টেু সম্যক্ চ পরিপাঁলনম্। 
কুর্ন্ পরাং মুদং লেভে ইয়াজ চ মহামখৈ; | 
আজায়ন্ত স্ৃতাশ্চাস্য মহাবপপরা ক্রমাঃ। 

ধর্মীআ্সীনে। মহাক্মানে। বিমার্গপরিপস্থিনঃ ॥ 

চকাঁর সোহর্থং ধর্েণ ধর্মমর্থেন চাত্ববানু। 
তয়োশ্চৈবাবিবোধেন বুভূজে বিষয়ানপি ॥ 
এবং বহুনি বর্ষাণি তস্য পাঁলয়তো। মহীম্। 
ধন্মার্ঘকামসক্তস্ত জগুংরেকমহর্ষথা | 

বৈরাগ্যং নাণ্য সগ্রজে ভূগ্ততে। বিষয়ান্ প্রিয়ান্। 
ন চাগ্যলমভূৎ তস্য ধর্্দার্থোপার্জনং প্রতি ॥ 
তং তগ! ভোগসংসর্গপ্রমস্তমজিতেজ্রিয়ম | 

সুবাহুর্নাম শুশ্রাব ভ্রাতা তন্ত বনেচরঃ ॥ 
তং বুবোধয়িযুঃ মোইথ চিরং ধ্যাত্বা মহীপতিঃ। 
তটদ্বিরিসংশ্রয়ং তন্ত শ্রেয়োমন্যত ভূপতেঃ ॥ 
ততঃ স কাশিভৃপালমুদীর্ণবলবাহনম্। 
স্বরাজযং প্রাপ্তমাগচ্ছ্থহুশঃ শরণং কৃতী ॥ 

সোঙপি চক্রে বলোদ্যোগমলর্কং প্রতি পাখিবঃ। 
দৃতঞ্চ প্রেষয়ামাপ রাজামন্যৈ প্রদীয়তাম্॥ 
সোইপি নেচ্ছৎ তদ। দাতুমাঙ্জাপূর্বং স্বধশ্মীবিৎ। 
প্রতাণাঁচ চ তং দৃতমলর্কঃ কাঁশিভৃভূতঃ ॥ 
মামেবাভ্যেত্য হাদ্যেন যাঁচতাং রাঞ্মগ্রজঃ। 
নাক্রান্তা। সম্প্রদাসাামি ভয়েনাল্লামপি ক্ষিতিম্॥ 

সুবাহুরপি নে! যাক্রাং চকার মতিমাংস্তদ|। 

ন ধন্ঃ ক্ষভ্রিয়স্যেতি যাল্কা। বীধ্যধনে। হি সঃ ॥ 

তত: সমস্তটৈন্তেন কাশীশঃ পরিবারিতঃ। 
আক্রান্তমভ্যগাল্জাষ্্রমলর্কপ্য মহীপতেঃ ॥ 
অনস্তরৈশ্চ সংশ্লেষমভ্যেত্য তদনস্তরম্। 

তেধামনযতমৈর্ভত্যিঃ সমাক্রম্যানয়দ্বশম্ ॥ 



অধভ্রিংশোহ্ধ্যায়ঠ। 

অপীড়য়চ্চ সামস্তাংস্তস্য রাষ্রোপরোধনৈঃ। 
তথ' ছুর্গীনুপালাংশ্চ চক্রে চাটবিকাঁন্ বশে ॥ 

৩৩ 

যতত্ততো ন মে ছঃখং স্বখং বান হাহং মনঃ॥ 
নাহঙ্কারো! ন চ মনে বুদ্ধির্নাহং যওত্ততঃ। 

কাংশ্চিচ্চোপপ্রদানেন কাংশ্চিত্তেদেন পা্থবান্।| অস্তকরপজং চঃখং পারক।ং মম তত কথম্॥ 
সায়ৈবান্যাণ্ বশং নিন্তে নিভৃতান্তগ্য যেইভবন্। 
ততঃ সোইল্সবলে! রাজ পরচক্রাবপীড়িতঃ। 

কোধক্ষয়মবাপোষ্ছৈঃ পুরঞ্চারুধ্যতারিণ। ॥ 

ইখং সম্পীভ্যমানন্ত ক্ষীণকোষে দিনে দিনে । 
বিষাদমাঁগাৎ পরমং বাঁকুলত্ব্চ চেতসঃ ॥ 

আর্তিং স পরমাং প্রাপ্য তৎ সম্মারান্ুরীয়কম্। 
যছুদ্দিশ্ত পুরা প্রাহ মাত তদ্য মদালন। ॥ 

ততঃ শ্লাতঃ শুচিভূত্ব। বাচয়িত্বা হিজোত্তমান্। 
নিষ্ক্য শাসনং তম্মাদদৃশে প্রন্ক,টাক্ষরম্ ॥ 
তত্রৈব লিখিতং মাত্রা বাচয়ামাদ পার্থিবঃ। 
প্রকাশপুলকাঁলোহসৌ প্রহর্ষোংফুল্ললোচনঃ ॥ 
সঙ্গঃ সর্বাত্মন! ত্যাজ্াঃ স চেৎ তাক্,ং ন শক্যতে 

স সন্তিঃ সহ কর্তব্যঃ সতাং সঙ্গে! হি ডেষজম্।॥ 
কামঃ সর্বাত্মন1 হেয়ো হাতুঞ্চেচ্ছকাতে ন সঃ। 
মুমুক্ষাং প্রতি তৎ কার্ধ্যং সৈব তস্যাপি ভেষজম্। 
বাচয্বিত্বা তু বহুশো নৃণাং শ্রেয়; কথস্তিতি। 
মুমুক্য়েতি নিশ্চিতা সা চ তৎসঙ্গতে। যতঃ ॥ 
ততঃ স শাঁধুসম্পর্কং চিন্তয়ন্ পৃথিবীপতিঃ। 
দত্তাত্রেয়ং মহা ভাঁগমগচ্ছৎ পরমাধিমান্ ॥ 

তং সমেতা মহাআ্ানমকলযমসঙ্গিনম্। 

প্রণিপত্যাভিসম্পূজ্য যথান্ঘমভাঁষত ॥ 

এন্ধন্ কুরু গ্রসাদং মে শরণং শরণার্থিনাম্। 
দুঃখাপহারং কুক মে দুঃখ।ওপাাতিকামিনঃ ॥ 

দতাত্রেয় উবাচ। 
ছুঃখাপহারমদ্যৈব করোমি তব পার্ধব। 
সতাং রহ কিমর্থং তে ছুঃখং তৎ পৃথিবীপতে ॥ 

জড় উবাচ। 
ইত্ুক্তশ্চিন্তযামান স রাজা তেন ধীমত। | 
ত্রিবিধস্তাঁপি ছৃঃখস্ত স্থানমাত্মালমেব চ ॥ 
স বিমৃধা চিরং রাজ! পুনঃ পুনরুদারধীঃ| 
আত্মানমাত্মন! ধীরঃ প্রহস্তেদদমথ!ব্রণীৎ ॥ 

শাহমুব্ধী ন সলিলং ন জ্যোতিরনিলে! ন চ। 
শাকাশং কিন্ত শারীরং সমেতা সুখমিষ্যতে ! 

স্ৎশাতিরিকতাং যাঁতি পঞ্চকেইস্মিন্ সুথান্ুখম্। 

মদি স্তাম্মম কিং ন স্যাদন্স্থেহপি হিতং মি ॥ 
নিতাপ্রভৃতসত্তাবে নান[ধিক্যান্নতোন্নতে । 
মনম্বস্থিতং ছুঃখং সুথং ব1 মানসঞ্চ যৎ। 

নাহং শরীরং ন মনে! যতোহ্হং 
পৃথক্ শরীরাম্মনসস্তথাহম্। 
তৎ সন্ত চেতস্যথবাপি দেছে 
সুখানি হঃখানি চকিং মমাত্র ॥ 
রাজ স্য বাগাং কুরুতেইগ্রজো২স্য 

দেহস্য চেখ পঞ্চমন্্ঃ ল রাশিঃ। 
গুণপ্রধৃত্ত্যা মম কিং নু তত্ত 

তৎস্থঃ স চাহঞ্চ শদীরতোইন্াঃ ॥ 
ন যস্য হস্তাদিকমপ্যশেষং 
মাংসং ন চাঙ্বীনি শিরাবিভাগঃ। 

কন্তমা নাগাশ্বরথাদিকোটষৈঃ 
দ্বল্লোহপি সম্বন্ধ ইহান্তি গুংসঃ ॥ 
তক্মান্ন মেরিন চ মেহস্তি হুঃখং 

ন মেস্থখং নাপিপুরং ন কোষঃ। 
ন চাশ্বণাগাদদবলংন তমা 
নান্তস্য ব৷ কসাচিঘ্ব। মমাস্তি ॥ 

যথ। দটাকুস্তকমগুলুস্থ- 
মাকাশমেকং বুধ! হি দৃষ্টম্.। 
তথ সবাছঃ সচকাশিপোহহং 

মন্তে চ দেবেষু শরীরভেদৈঃ ॥ 
ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাঁণে পিতা পুক্র- 

সংবাদে আত্মবিবেকে। নাম 

সপ্তত্রংশোহ্ধা|য়ঃ। 

অইন্রিংশোহধ্যায়ঃ। 

জড় উবাচ। 
দতাত্রেয়ং ততে! বিপ্রং প্রণিপত্য স পার্থিবঃ। 
গ্রত্যুবাচ মহায্মানং প্রশ্রক্গাবনতে| বচঃ ॥ 
সমাক্ প্রপশ্ততে। ব্রহ্মন্ মম ছুঃখং ন কিঞ্চন। 
অসম্যদশর্শিনে! মগ্রা+ সর্বদৈবান্থখ৭বে ॥ 
যন্সিন্ বন্মিন্ সমানকা বুদ্ধিঃ পুংসঃ গ্রজায়তে। 
ততন্ততঃ সমাদায় ছুঃখান্তেব প্রষচ্ছতি | 

মার্জারভক্ষিতে হুঃখং যাদৃশং গৃহকুকুটে । 
ন তাদৃঙমমতাশৃন্তে কলবিষ্কেধথ মৃষকে। 
পোইহং ন ছুঃখীন সুখী যতোহহং প্রকৃতেঃ পরঃ 
যে! ভূতাভি বে ভুতৈঃ সুখহছুঃখায্মকে। হি নঃ 



৬৪ মার্কগ্য়পুরাণমৃ। 

দ্রতানেয় উবাচ । 

এবমেতন্নরবণাপ্ যখৈতদ্বগ্বতং ত্বয়!। 
মমেতি মূলং ছুঃখম্য নমমেতি চ নিবৃতেঃ॥ 

মত্গ্রশ্ন।দেব তে জ্ঞানমুৎপননমিদমুণ্ডমম্। 

মণেহি প্রতায়ো যেন ক্ষিপ্তঃ শাল্সলিতৃলবহ ॥ 

অহমিত্যঙ্থুরোৎপন্লে। মমেতিস্কদ্ধবান্ মহান্। 

গৃহক্ষেতোচ্চখাথশ পুজ্রারা দপ্ল্রবঃ ॥ 

ধনধ,গ্যমাপত্রো নৈকফ্ণালপ্রবদ্ধিতঃ। 

পুণ্যাপুণাাগ্রপুষ্পশ্চ স্ুখছুঃথমহাফলঃ ॥ 

তত্র মুঞ্জিপথব্যাগী মৃঢ়দম্পর্কসেচনঃ। 
(বধৎ্সাভৃঙ্গমালাটঢ্যে। হদাক্ঞানমহাতকঃ ॥ 

সংগারাধ্বপরিশ্রান্ত। যে তচ্ছায়াং সমাশ্রিতাঃ। 

্রাস্তিজনসুধাধীনাভ্তেষামাত্যন্তিকং কুতঃ | 
নৈস্ত মনল পাঁধাণশিতেন মমতাতরুঃ | 
ছিয়ে। বিধাকুঠারেণ তে গতান্তেন বত্মনা ॥. 
প্রাপ্য ব্রক্ষবনং শীতং নীরজস্কমকণ্টকম। 
গ্রাপ্ বপ্তি পরাং প্রা্ঞা নিবৃতিং বৃত্ভিবঞ্জিত!ঃ 

ভূতে ভ্রিয়ময়ং সুলং গ ত্বং রাজন্ ন ঢাগ।হম্। 
ন তনাত্রং ময় বাচাং নৈধান্তঃকবণাআকৌ ॥ 
কংব। পশ্ঠা ম রাজেন্দ্র গ্রধানময়মাবয়োঃ। 

যতঃ পরে। হি ক্ষেত্রজ্ঞঃ সক্ঘাতো হি গুণাম্মকঃ ॥ 

মশক্ৌোড়ম্বরেধীকামুঞ্জদত্্তান্তসাং যথ। । 
এক ত্বেখপি পৃথগৃভাবস্তথ। ক্ষেত্রাম্মানোনৃপি ॥ 

অলক উত্ঢচ। 
ভ গবংঘ্বপ্রমাদেন মমখিভু তমুস্তমম্। 
জ্ঞানং প্রধানচিচ্ছর্কিবিবেককরমীদৃশম্ ॥ 
কিন্তত্র বিষয়াক্রান্তে স্কৈষ্যবন্ধং ন চেতপি। 
নচাঁপবেছি মুচ্যেযং কথং প্রক্কৃতিবন্ধণাং ॥ 

কথং ন তূয়!ং ভূয়শ্চ কথং নিগু ণত।নিয়|ম্। 
কথঞ্চ ত্রঙ্ষণৈকত্বং ব্রজেয়ং শাখতেন বৈ ॥ 
তন্মে যোগং তথা ত্রহ্মন্ প্রণতায়।ভিবাচতে। 

সদাগৃজহি মহা গ্রাঞ্জ সৎসঙ্গে। হাপকন ণাম্॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাঁণে পিতাপুত্রণংবাঁদে 

প্রশ্নো দাম,ইঈত্রিংশোহ্ধ্যায়হ। 

পারার লারা 

উনচত্বারিংশোইহধ্যায়ঃ | 

& দত্তাত্রেয় উবাচ। 

জানপুর্কে বিয়োগে! যোহঙ্ঞনেন সহ যোগিন 

ম] মুক্তিত্র ক্ষণ। চৈকামটনক্যং প্রাকতৈগ্টৈ2। 
মুক্তি্োগাৎ তথ! যোগঃ সমাগৃপ্তানান্মহীপতে 
জ্ঞানং দুঃখে স্ভবং ছঃখং মমত্বাসক্তচেতসায ॥ 

তন্মাৎ সঙ্গং প্রবস্তেন মুমুক্ষঃ সন্তাজেন্নরঃ| 

সঙ্গাভাবে মমেত্যস্যাঃ খ্যাতেহীানিঃ গ্রজায়তে 
নিশ্মমন্থং স্ুখায়ৈব টধরাগ্যাদ্দোযদর্শনমূ্। 
জ্রানাদধেব চ বৈরাগ্যং জ্ঞানং বৈরাগপর্বকম | 
তদ্গৃহং ত্র বসতিস্তপোদ্ষ্যং যেন জীবতি। 

যন্যুক্ষয়ে তদেবোজং জানমজানমন্তথ| ॥ 

উপঠোগেন পুণাানামপুণানাঞ্চ পাঁধিব। 
কর্তবণ'ঞ্চ নিত্যানামকামকরণাৎ তথা ॥ 
অপঞ্চয়াদপূর্বণা ক্ষয় পূর্ধা ভ্ঞতদ্য চ। 
কম্মণো বঞ্ধমাপ্পোতি শ্রীরং ন পুনঃ পুনঃ ॥ 
এতৎ তে কথিতং রাজন্ যোগং চেমং শিবোধ ০ 
বং প্রাপ্য বন্ধণে। যোগী শাশ্বতানান্ তাং ব্রজেৎ 

প্রাগেবাস্মাম্মনা জেয়ো যোগিনাং সখি ছুক্জয়ঃ 
কুধ্কীত তজ্জর়ে যত্্ং তস্যোপায়ং শৃুত মে ॥ 
প্রাণামীমৈদহেদ্দোবনূ ধাঁরণাঁভিশ্চ কিন্বিমম্। 
প্রত্যাহারেণ বিষয়ান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণ!ন্ 
যথ| পর্বতধাতুনাং দোষ! দহাপ্তি ধামাতায়। 
তথেন্দ্রিঘকৃত। দোষ! দহান্তে প্রাণনিগ্রহাৎ॥ 
প্রথমং সাধনং কুর্ধযাৎ গ্রাণায়ামসা যোগবিৎ্। 
প্রাণাপানণনিরোধস্তব প্রাখায়াম উদাহতঃ ॥ 
লঘুমধ্বাত্বরায়খ্যঃ প্রাণায়ামন্ত্রিধোধিতঃ। 
তস্য প্রমাণং বক্ষামি তদলর্ক শৃণুষ মে ॥ 
লবুহ1দশমাত্স্ত দিগুণঃ স তু মধ্যমঃ | 
ধ্রিগুণ[তিস্ত মাঁজাতিকত্তমঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ 

নিমেষোন্মেষণে মাত্র।কালো লঘৃক্ষরস্তথ] | 

প্রাণায়ামন্য সম্ঘার্থং স্থৃতো ঘাদশনাত্রিকঃ ॥ 
প্রথমেন জয়েৎ স্বেদং মধ্যমেন চ বেপথুম্। 
বিষাদূং ছি তৃতীয়েন জয়েদোধাননুক্রমাৎ ॥ 
ৃছৃত্বং সেবামানাস্ত সিংহশাদদলকুজরাঃ 

যথা যাস্তি তথা প্রাণে। বশ্তো। ভবতি যোগিনঃ 

বণ্তং মত্তং বথেচ্ছাতে। নাগং নয়তি হস্তিপঃ। 

তৈব যোগী স্বচ্ছন্দঃ প্রাণং নয়তি মা'ধতম্ ॥ 



উমচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 

বথা হি সাধতঃ মিংহে মৃগান্ হস্তি নমানবান্ | 
তঙ্ব ন্নধিদ্ধপবনঃ কিন্বিষং ন নৃশাং তন্ুমূ। 
তম্মাদ্যুকঃ সদ। যোগী প্রাশাধামপরো ভবে ॥ 
গয়তাং মুক্তিফলদং তপা।বস্থাচতুষ্টযম্ ॥ 
ধ্বস্তিঃ প্রাপিস্তথা সন্থিৎ প্রসাদশ্চ মহীপতে। 
শ্বনদপং শ্ণু চৈতেহাং কথ্যনানমন্থুক্রমাৎ | | 

কর্মণামিষ্টুষ্টানাং জাঁয়তে ফলসংক্ষরঃ | | 
চেতসোইপকমায়ত্বং যর সা ধ্বস্তকচ্যতে ॥ 

ধীহিকামুক্ষিকাণ কমান লোউমোহাযমকান সব 

নিরুধাান্তে সদা যোগী প্রাপিঃ সা সার্ধকা লর্কী। 

অতীতাশাশতানর্থান্ বি গ্রকুষ্টহিবোহিতানু। 
খিক্গানাতীনন্দূহ্্ণ,ছগ্রহাণাং ভ্রানসম্পদা ॥ 
ুল্যপ্রভাবস্ত যদ যোগী প্রাপ্লাতি মম্পদম্। 
তদা সম্িদিতি খাতা প্রাণায়ামসা সংশ্থিতিত | 
ঘান্তি প্রগাঁদং যেনাস্য মণঃ পঞ্চ চ বায়পঃ | 
৯প্িয়াণীন্দিযার্থশ্চ স প্রসার ইতি শ্মুতঃ ॥ 

শৃণুদ্ব চ মহীপাল প্রানারানস্য লশণম্। ূ 

বু তশ্চ সদ মে'গং খাদপ্রিঠিতমাসনম্ | ৰ 

গদ্মদ্ধীলনঞ্চাপি তথ। শ্বপ্তিকমামনম্। 
আশ্বার যোগং যুগ্ীত কুত্বা চ প্রণং ছি ॥ ূ 

এমঃ সমালনো তথা সংহত্য চরণাবুতো। 
য'ণভাদ্য শুঘৈবোক সম্যখিষ্টহ্য চাগ্রতঃ | 
পিন লিঙাবমণাম্টশন্ প্রত শ্িতঃ। 

কিঞিছুনামিতশিবা দস্তৈর্দগ্কান্ন মংস্শেহ | 
২গগ্তন নংপিকাগ্ধং সং দিশশ্চানবলোকয়ন্। 
বম তমনো বুহিং সন্বো বূজসশ্থগা ॥ 
সঞ্চরা নিম্মলে তে স্থিভো ুজজত যোগবিৎ। 

ঠ'প্রথাণীপ্রিয়্েচ্যঃ প্রাণানীন্ মন এব চ। 
শএহা মমবাষেন প্রত্যাহারমু 'তনেহ। 
“ষ্ প্রত্যাহরেৎ কাথান্ সর্বাঙগাণীৰ বাস্ছণঃ ॥ 
নপাঞরহরেকস্থঃ পশ্তত্যাজ্ানমান্মনি | | 
গবাহান্যন্তবং শৌচং শিষ্পান। 5,16৩ ॥ 

পৃরগিহ। বুধো দেহং প্রতাহাব্মৃপক্রমেহ। ৰ 
তা বে যোগবুত্তমা যোগিনো নিয় তাস্মনঃ | | 

ূ 
1 

২ সস স্পেস পপ পিস 

শা া্পীপপাশী ও 

এপে দোনাঃ প্রণশ্থন্তি স্বস্থশ্েবোঁপজায়তে। 
নু ত চ পরং ধ্রহ্গ প্রারু-াংস্চ 81955 “নামা দপরমাণুংশ্চ তথাযআ্মানমকল্সষম্। 

২ যোগী যাহার? প্রাণায়ামপরায়ণঃ ॥ 
দি 

চি ট 
ও 

৬৫ 

বিবদ্ধয়তি নারোহেৎ তশ্মাস্ভুমিমনিজ্জিতাম্। 
প্রাণানামূপসংরোধাৎ প্রাণায়াম ইতি শ্বৃতঃ ॥ 
ধারণেত্যুচ্যতে চেয়ং ধার্যতে যম্মনে] যয়া। 
শব্াদিভ্যঃ প্রবৃত্তানি যদক্ষাণি যতাত্মভিঃ। 
গ্রত্যাহ্িযিন্তে যোগেন গ্রত্যাহারস্ততঃ শ্বত; ॥ 
উপায়শ্চাত্র কথিতো৷ যোৌগিভিঃ পরমধ্ষিভি: | 
যেন ব্যাধ্যাদয়ো দোষ ন জায়ন্তে হি যোগনঃ ॥ 
যথ1 তোয়াখিনস্তোয়ং যন্থবনালাদিভিঃ শনৈঃ। 
আপিবেযুস্তথা বায়ুং পিবেদেযাগী জিতশ্রমঃ ॥ 
প্রাঙ্নাভ্যাং হৃদয়ে চাত্র তৃতীয়ে চ তগোরসি। 
কে মুখে নাসিকাগ্রে নেত্র-জ্রমধ্য-মন্দন ॥ 
কিঞ্চ তম্মাৎ পরশ্মিংশ্চ ধারণা পরমা স্বৃতা। 
দশৈত। ধারণা; প্রাপ্য প্রাপ্রোত্যক্ষরসাম্যতাম্ ॥ 
তস্ত নো জাগতে মৃত্যু ন জয়! ন চ বৈ ক্লম্ঃ। 
ন শ্রাস্তিরবসাদোথ তুরীয়ে সততং স্থিতিঃ ॥ 

1 ইং বৈ যোগভৃমিঃ স্তাৎ সটগ্তব পরিকীন্তিতা। 
বন্ধ হিতে পঙ্গস্থিতিং লভতে নাত্র সংশম; ॥ 
নাধাতঃ ক্ষধিতঃ আস্তে ন চ ব্যাকুলচেতনঃ। 

 ধুঞ্জীত যোগং রলাজেন্্র যোগী সিদ্ধযর্থমাদৃততঃ | 
নাতিশাতে ন চোঁঞে বৈ ন দ্বন্বৈনানিলাস্থকে । 
কালেঘেতেষ যু্জীত ন মোগং ধ্যানভংপরঃ ॥ 
সশপাগ্িজলাভ্যাসে জীর্ণগোষ্টে চতৃষ্পথে। 
শুক্ষপর্ণচয়ে নদ্যাং শ্বশানে সসরীত্থপে ॥ 
সভয়ে কূপতীরে বা চৈত্যবন্গীকসঞ্চযে। 
দেশেঘেতেধু তবঙ্গো যোগাভ্যাসং বিবর্জয়েং ॥ 
সন্বস্তান্গপপন্ৌ ঢ দেশকালং বিবর্জয়েৎ। 
21151 দখিনা 1গ তশ্মাৎ তৎ পরিব্জ্ম়েহ ॥ 

দৃঢ়তা চিত্ত 945 জাঁপ০ত নাত্র সংশয়ঃ| 
স্থানফালপ্রভাবেণ নিশ্চয়ং বিদ্ধি ভূমিপ। 

4৫ তশ্বায়স্য কুতন্চিন্তা দেশকালমরী তথা ॥ 
দেশানেতাননাদুত্য মুঢ়তাদেযা যুনক্তি বৈ। 
শিদ্রাঘ তন্য বৈ দোষ] জায়স্থে ভামিবোঁধ মে ॥ 
বাপির্ধ্যং জড়তা লোপঃ স্থৃতেমূকিত্বমন্ধভা। 
জরশ্চ দায়তে সদ্যস্ততদঙ্গানঘোগিন? ॥ 

প্রমাদাদ্যোগিনো দোঁষা যদ্যেতে সুযুশ্চিকিৎ- 

সিতম্। 
হেষা” নাশায় কর্তব্যং যোগিনাং তন্নিোধ মে ॥ 
নি্ধাৎ ঘবাগুমত্যুষ্গাং ছুক্ক] ত্রৈব ধারয়েহে। 

'তাং জিতাং শটনভূর্মিমারোহেত যথ গৃহম্। | বাত গু প্রশান্তার্থনুদাবর্ধে তগোদরে ॥ 
গানান্ ব্যাধাংস্তথ! মোহমাক্রান্তাভূবনির্জিতা ॥, ঘবাগৃত বাপি পবনং বাুগ্রস্থিং গুতিক্ষিপেহ। 

(| ৯ | 



২৬৬ 

তদ্বৎ কল্পে মহাশৈলং স্বিত্ংং মনসি ধারয়েৎ ॥ 

বিঘাতে বচসে! বাঁচং বাধির্ধ্যং শ্রবণেক্তিয়ম্। 

যখৈবাঁঅফলং ধ্যায়েৎ তৃষ্ণার্ত রসনেন্দ্িয়ে ॥ 

যন্মিন্ যন্সিন্ কুজ। দেহে তশ্িংস্তছুপকারিণীম্। 

ধারয়েজধারণামুষে শীতাং শীতে চ দাহিনীম্। 

কীলং শিরসি সংস্থাপ্য কাঠ্ঠং কাঁষ্ঠেন তাড়দ্বেখ। 

ুপতস্থৃতেঃ স্থৃতিঃ সদ্যো৷ ঘোগিনস্তেন জায়তে ॥ 

দ্যাবাপৃথিব্যো বাধূন্ী ব্যাঁপিনাবপি ধীরয়েও। 

অমানুষাৎ সন্তজাতব বাঁধান্ত্েতাশ্চিকিৎসিতাঃ ॥ 

অমানুষং সন্বমন্তর্ষোগিনং গ্রবিশেদ্যদি। 

বাধুগ্সিধারণেনৈনং দেহসংস্থং বিনি্দিহেৎ 

এবং সর্বাজন! রক্ষ। কণর্ধযা ঘোগবিদা নৃপ। 

ধর্মীর্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যত৯।॥ 

প্রবৃত্তিলক্ষণাখ্যানাদেবাগিনে বিশ্ময়াৎ তথা । 

বিজ্ঞানং বিলয়ং যাতি তশ্মাদেগাপ্যাঃ প্রবৃতয়ঃ ॥ 

আলোল্যমারো গ্যমনিষ্ঠ,রত্বং 
গন্ধঃ গুভে। মৃত্রপুরীষমননম্। 

কাঁন্তঃ প্রসাদ: স্বরসৌম্যতা চ 

যোগপ্রবৃত্েঃ গ্রথমং হি চিহ্নম্। 

অনুরাগী জনে যাঁতি পরোক্ষে গুণকীর্তনমূ। 

নবিভ্যতি চ সত্বানি সিদ্ধের্সক্ষণমুত্তমম্ ॥ 

শ্বীতোজ্চাদি ভিরত্যু্রৈর্যস্ত বাধা ন বিদ্যতে। 

ন ভীতিমেতি চান্তেভ্যন্তস্ত সিদ্ধিরুপস্থিতা ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে জড়ো- 

পাথ্ীনে যোগাধ্যায়ো নামৈকো- 

নচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। 

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 
ঙ সপ টি ও তি 
ঙ 

দত্বাত্রেয় উবাচ। 

উপনসর্নাঃ প্রবর্তন্তে দৃষ্টে হায্মনি যোগিনঃ। 

যে তাধন্তে সংপ্রবক্ষ্যামি সমাসেন নিবৌধ মে ॥ 

কাম্যা; ক্রিয়াস্তখা কামীন্ মান্থষানভিবাঞ্চতি। 

শিয়ে। দানফলং বিদ্যাং মায়াং কুপ্যং ধনং দিবম্ 

দেবত্বযমরেশত্বং রসায়নচয়ঃ ক্রিয়াঃ। 

অচংপ্রপতনং যজ্ঞং জলাগ্্যাবেশনং তখা। 

শ্রাঙ্গানাং সর্ধদানানাং ফলানি নিয়মাংস্তথা ॥ 

তথোপবাসাখ পূর্তীচ্চ দেবতাভ্যর্চনানপি। 

তেতান্ডেত্যশ্চ কর্মত্য উপস্ষ্টোহভিবাঞ্তি ॥ 

মার্কগ্ডেয়পুর।ণয্। 

চিত্তমিখং বর্ধমানং যত্তাদেবাগী নিবর্তীয়েৎ। 

্রহ্মসঙ্গি মনঃ কুর্ববন,পসর্গীৎ প্রমুচ্যতে ॥ 

উপনর্দৈর্জিতৈরেভিরপনর্থাস্ততঃ পুনঃ। 

যোগিনঃ সম্প্রবর্তস্তে সান্বরাজসতামসাঃ ॥ 

প্রাতিতঃ শ্রাবণো। দৈবো। ভ্রমাবর্তৌ তথাপরৌ । 

পটঞ্চতে যোগিনাং যোগবিস্নায় কটুকোদয়াঃ ॥ 

বেদার্থাঃ কাব্যশান্ত্রার্থ। বিদ্যা শিল্পান্তশেষতঃ। 

প্রতিভাস্তি যদস্যেতি প্রাতিভঃ স তু যোগিনঃ ॥ 

শব্দার্থানথিলান্ বেত্তি শবং গৃস্থাতি চৈব যৎ। 

যোজনানাং সহত্্রেভ্যঃ শ্রীৰণঃ সোহভিবীয়তে ॥ 

সমগ্তাদীক্ষতে চাষ্টৌ স যদ দেবতোপমঃ। 

উপসর্গং তনপ্যাহর্দৈবমুন্মত্বদ্ধাঃ ॥ 

ত্রাম্যতে যন্নিবালম্বং মনে! দোষেণ যো'গনঃ। 

সমক্তাচাববিত্রংশাদভ্রমঃ স পরিকীন্তিতঃ ॥ 

আবর্ত ইব তোয়স্ত জ্ঞানাবর্তে। যদাকুলঃ। 

নাশয়েচ্চিত্তমাবর্ত উপসর্গঃ স উচ্যতে ॥ 

এতৈর্নীশিতযোগাস্ত সকলা৷ দেবযোনয়ঃ । 

উপসর্গৈর্মহাঘোরৈরাবর্তস্তে পুনঃ পুনঃ 

প্রাবৃত্য কম্বলং শুরুং যোগী তম্মান্মনৌময়ম্। 

চিন্তয়েৎ পরমং তন কৃত ততপ্রবণং মনঃ ॥ 

যোগযুক্তঃ সদ যোগী লঘাহারে! জিতেক্িয়ঃ | 

হুক্ষাস্্ ধারণাঃ সপ্ত তূরাদ্য। মৃগ্ছি। ধারয়েৎ । 

ধরিত্রীং ধাবঘেদেঘ্ইগী তৎসৌধ্যং 'প্রতিপদ)তে । 

আত্মানং মন্ধতে চোঁববীং তদ্বন্ধর্চ হাত সঃ 

তটথবাগ্ু রসং ক্র তদ্দ্ধপঞ্চ তেজসি। 

স্পর্শং বায়ৌ তথা তদ্বদ্বিত্রতস্তস্ত ধারণাম্॥ 

ব্যোয়ঃ হৃক্সীং প্রবৃত্তি শব্দং তদজ্জহাতি সঃ 

মনসা সর্মভূতাঁনাং মনস্তাবিশতে বদা। 

মানসীং পারণাং বিভ্রন্মনঃ হুক্ষ্চ। জায়তে ॥ 

তদ্দদ্ধ দ্দিমশেষাঁণাং সক্বানামেত্য যৌগবিৎ। 

পরিতাজতি সম্প্রাপ্য বুদ্ধিসৌন্ষ্ মন্থত্তমম্ ॥ 
পরিত্যজতি স্থশ্মাণি সপ্ত ত্বেতানি যৌগবিৎ। 

সম্যপ্রিজ্ঞায় যোহলর্ক তন্তাবৃত্তিন বিদ্যতে ॥ 

এতাসাং ধারণানান্ত সপ্তানাং সৌক্মাত্মববান্। 
দৃষ্ট। দৃষ্ট1 ততঃ সিদ্ধিং ত্যক্ত। ত্যক্কণ পরাং ব্রজেং 
যন্মিন ষন্মিংস্চ কুরুতে ভূতে রাগং মহীপতে । 

তশ্সিংস্তশ্মিন্ সমাসক্তিং সম্প্রাপ্য স বিনস্াতি | 

তন্মাদ্ধিদিত্ব! হুত্মাণি সংসক্তানি পরস্পরম্। 

পরিত্যজতি যো! দেহী ম পরং প্রাপ্র,য়াৎ পদম্ ! 

এভান্ডেৰ তু সন্ধায় সপ্ত হুম্াণি পাধিব। 



একচত্বারিংশোহধ্যায়ত | ঙণ 

ভূতাদীনাং বিরাগোইত্র স্তাবজ্ঞন্ত মুক্তয়ে ॥ 
গন্ধাদিযু সমাসক্কিং সম্প্রাপ্য স বিনশ্ততি । 
পুনরাবর্ততে ভূপ স ব্রহ্জাপরমান্ষম্ 
সপ্তৈতা ধারণা যোগী সমতীত্য যদিচ্ছতি । 
তশ্মিংস্তন্রিংললয়ং হৃক্ষে তৃতে যাতি নরেশ্বর ॥ 
দেবানামস্তুরাণাং বা গন্ধর্ধোরগরক্ষসাম্। 

দেহেষু লয়মায়াতি সঙ্গং নাঁপ্পোতি চ কচিৎ ॥ 
অণিমা লঘিম! চৈব মহিম! প্রাপ্তিরেব চ। 
প্রাকাম্যঞ্চ তথেশিত্বং বশিত্ৃঞ্চ তথাপরম্॥ 

যত্র কামাবসায়িত্বং শুধানেতাংস্তখৈশ্বরান্। 
প্রাপ্রোত্যন্টৌ নরব্যান্্র পরং নির্বাণস্থচকান্। 
হুক্মাৎ সক্মতমোহ্ণীয়ান্ শীঘ্বত্বং লঘিমা গুণঃ। 
মহিমাংশেষপূজ্যত্বাৎ প্রাপ্ডির্না প্রাপ্যমন্ত যত | 
প্রাকাম্যস্ত চ ব্যাপিত্বাদীশিত্বঞ্চেশ্বরো যতঃ। 
বশিত্বাদ্বশিম! নাম যোগিনঃ সপ্তমো গুণঃ ॥ 
যক্রেচ্ছাস্থানমপুযক্তং বত্র কামাবসায়িতা । 

এশবধ্যকারণৈরেভিধোগিনঃ প্রোক্তম্টধা ॥ 
মুক্ষিসংহচকং ভূপ পরং নির্বাণমাত্মনঃ। 
ততো ন জায়তে নৈৰ বর্ধতে ন বিনশ্ততি | 
নাপি ক্ষয়মবাপ্রোতি পরিণামং ন গচ্ছতি | 
ছেদং ক্লেদং তথা দাহং শোষং ভূয়াদিতো! ন চ॥ 
ভূতবর্গাদবাপ্রোতি শবাঁদ্যৈঃ হ্রিয়তে ন চ। 
ন চাশ্ত সস্তি শবাদ্যান্তত্তো কতা তৈর্ন যুজ্যতে | 
যথ। হি কনকং থগ্ডমপদ্রব্যবদগ্নিনা। 

দঞ্ধদোষং দ্বিতীয়েন খণ্ডেনৈক্যং ব্রজেননপ | 
ন বিশেষমবাপ্পোতি তদ্বদেধাগাশ্িন] যতিঃ। 
নি্দগ্ধদোষন্তেনৈক্যং প্রঘাতি ব্রস্ষণা সহ ॥ 
বথাগ্রিরগ্রৌ সংক্ষিপ্ত: সমানত্বমন্থরবজেত 

তদাখ্যস্তন্ময়ো ভূতো! ন গৃহ্ত বিশেষতঃ ॥ 
পরেণ ব্রহ্ষণা তত্বৎ প্রাপ্যেকাং দগ্ধকিবিষঃ। 
যোগী যাতি পৃথগৃভাবং ন কদাচিন্মহীপতে ॥ 
যথা জলং লেনৈক্যং নিক্ষিগ্ুম শগচ্ছতি | 
তথাম্বা সামামভ্যেতি যোগিনঃ পরমায্মনি ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে যোগিসিদ্ধি- 
নাম চত্বারিংশোহ্ধ্যায় ॥ 

পাখা | পপ 

একচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 
০2 

অলর্ক উবাচ। 
ভগবন্ যোগিনম্চর্যযাং শ্রোতুমিচ্ছামি ভত্বতঃ।' 
্রহ্মবস্মন্তিহূসরন্ যথা যোগী ন সীদতি ॥ 

দত্তাত্রেয় উবাচ। 
মানাপমানৌ যাবেতৌ প্রাপ্ত[দ্বেগকরৌ নৃণাঁ্ 
তাবেব বিপরীতাথো যোগিনঃ সিদ্ধিকারকৌ ॥ 
মানীপমানৌ যাঁবেতৌ তাবেবাহর্বিষামূতে । 
অপমানোহ্মৃতং তত্র মীনস্ত বিষমং বিষম্ ॥ 

চক্ষুঃপৃতং ন্যসেৎ পাদং;বন্্পৃতং জলং পিবে? 

সত্যপূতা বুদেদ্বাণীং তে টিতুযেৎ | 
আতিথ্যশ্রান্ধযজ্ঞেযু দেববীন্তরোতসিবেধু চ। 
মহাজনঞ্চ সিদ্ধযর্থং ন গচ্ছেদেঘাগবিৎ কচিৎ ॥' 
ব্যস্তে বিধুমে ব্যঙ্গারে সর্কন্মিন্ ভূক্তবর্জনে | 
অটেত যোৌগবিষ্তৈক্ষ্যং ন তু কিঘেব নিত্যশ£ | 
যখৈবমবমন্ততে জনাঃ পরিভবস্তি চ। 
তথা যুক্তশ্চরেদেঘাগী সতাং বর্ঘ্ঘ ন দুষয়ন্ ॥ 
ভৈক্ষ্যং চরেদ্গৃহস্থেযু যাযাবরগৃহেষু চ।' 

অেষ্ঠা, তু প্রথমা চেতি বৃত্বিরস্তোপদিশ্থাতে ॥ 
অথ নিত্যৎ গৃহস্থেু শালীনেযু চরেদথতিঃ। 
শ্রদ্দধানেষু দাস্তেষু শ্রোর্রিয়েফু মহাত্মস্থ ॥ 
অত উর্ধং পুনশ্চাপি অছুষ্ঠাপতিতেষু চ। 

ভক্ষ্যচর্য্যা বিবর্ণেষু জঘন্য] বৃত্বিরিষ্যতে ॥ 
ভৈক্ষ্যং যৰাগুং তক্রং বা! পয়ো যাবকমেব বা। 
ফলং মুলং প্রিয়ন্থং বা কণপিণ্যাকশক্তবঃ ॥' 
ইন্যেতে চ গুভাহারা যোগিনঃ সিদ্ধিকারকা: ॥ 
তৎ প্রুগ্্যান্থুনির্ভজ্যা পরমেপ। সমাধিন] ॥ 
অপঃ পূর্বং সরু গ্রাহ্থ তৃফীং তৃত্বা সমাহিত: ॥ 
প্রাণায়েতি ততন্তস্থ প্রথম] হ্থাহুতিঃ স্থৃতা, ॥ 
অপানায় দ্বিতীয়! তু সমানায়েতি চাপরা। 
উদ্ানায় চতুর্থী স্তাদ্বযানায়েতি চ পঞ্চমী ॥ 
প্রাণারাটমঃ পৃথক্ কৃত্বা শেষং ভুপ্লীত কাঁমতঃ। 
অপঃ পুনঃ সরকৎ গ্রাশ্ং আচম্য হদয়ং স্পৃশেত ॥ 

অস্তেযং ত্রক্মচর্যাঞ্চ তাযাগোধলোভল্ঘটৈব চ। 
ব্রভানি পঞ্চ ভিক্কৃণামহিংসাপরমাণি বৈ॥ 
অক্রোধে! গুরুত্তশ্রাযা শৌচমাঁহারলাঘবম্। 
নিত্যন্বাধ্যায় ইত্যেতে নিয়মা; পঞ্চ কীর্ডিতাঃ ॥ 
সারভৃতমুপানীত জানং যত কার্ধ্যসাঁধকম্। 



৬৮ 

জানান বহধ। যেয়ং যৌগবিদ্নকর। হি সা॥ 

ইদং ভ্রেরনিদং জ্েরমিতি বন্তুমিতশ্চরেৎ। 

অপি কল্পনহক্রেমু নৈৰ জ্ঞেয়নবাপ্র,যাৎ | 

ত্যক্তসঙ্গো জিতাক্রোধো লঘাহীরো শী জিতে্রিরঃ 

বিধায় বুদ্ধ্যা দ্বারাঁণি মনো ধ্যানে নিবেশয়েৎ ॥ 

শগ্তেরেবাবকাঁশেমু গুহান্্ চ বনেখু চ। 

নিত্যনুকঃ সদা যোগী ধ্যানং সম্যগুপক্রমেখ | 

বাগদওঃ কন্মদগ্ুশ মনোদণ্ুশ্চ তে ভ্রয়ুচ | 

যেতে নিমতা দণ্ডাঃ সজিদগী মহাবতিঃ॥ 

সর্ধনাস্মময়ং ষন্ত সদসজ্জগদীদৃশম্। 

গুণাঁগণমনং ত্ত কঃ প্রিয়ঃ কো নৃপাপ্রিয়ট | 

বিশুদ্ববুদ্ধিঃ সমলোষ্রকাঞ্চনঃ 

সমস্তভৃতেবু চ ত২স 

স্থানং পরং শাশ্বতমব্যমধ্ঃ 

গর: হি মত্বা ন পুনঃ প্রজাথাতে ॥ 

বেদাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সর্ববজ্ঞক্তিয়াণ্চ 

যজ্ঞ[ক্জপ্যং জ্ঞানমার্গশ্চ জপাহ। 

জ্ঞনাদ্ধ্যানং সঙ্গরাগব্যপেতং 

তম্ষিন্ প্রাপ্তে শাঙ্বতস্তোপলব্দি? ॥ 

সমাহিতো ত্রহ্মপরোহ্প্রমাদী 

শুচিন্তথৈকান্তরতির্ভেন্দরিয়ঃ। 

সমাপ্র,যাঁদেযাগমিমং মহায্তা 

বিমুক্কিমাপ্োতি তন্তঃ স্বগোগতঃ ॥ 

ইতি মার্বগে়ে মহাপুরীণে যোগিচ্য্যা 

নামৈকচত্বারিংশোহধ্যারঃ | 
শপপিপ শি ০ পপ তে 

তঠিভ? 1 

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যাঁয়? | 
সপ ও ৯? রি 

দত্তীত্রের উবাঁচ। 

এব্ং ঘে। বর্ততে. যোগী সৃম্যগ্যৌগ ব্যবস্থিত2| 

নস ব্যাবর্ডিতুং ২ শক্যো। জন্মান্তরশটতৈরগি ॥ 

ই চ নাতি প্রত্যক্ষং বিশ্ববূপিণম্। 

বশ্বপাদশিরোপ্রীবূ বিশ্বেশং বিশ্বভীবন্ম্॥ 

তত্প্রীপ্তয়ে মহৎ পুণ্যমোমিতোকাক্ষরং জপেহ। 

তদ্দেবাঁধ্যয়নং তন্ত স্বরূপং শৃণৃতঃ পরমূ। 

অকারশ্চ তখোকারে] মকারশ্চাক্ষরত্রয়ম্॥ 
এভ| এব আয়ো মাত্রা সাত্বরাজসভামসাঁঃ ॥. 

শুনা বোগিগম্যাগ্ত। চাদ্ধমাত্রোদ্ধসংস্থিতা। 

। প্রাঞ্জোতি 

মার্কগেয়পুর।ণমৃ। 

গান্ধারাতি চ বিজ্ঞের গান্ধারস্বরসংস্রয়। 

পিপীলিকাঁগতিষ্পর্শা প্রযুক্তা মুদ্ধি, লক্ষ্যতে ॥ 
যথা! প্রণুক্ক ওকঙ্কারঃ প্রতিনির্যাতি মৃদ্ধনি । 
তথোঙ্কারমরো। যোগী ত্বক্ষরে ত্বক্ষরো! ভবেৎ ॥ 

প্রাণো ধনুঃ শরো হ্থাস্া ব্রহ্ম বেধামনুত্তমম্। 

অগ্রমন্ডেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তমায়ে! ভবেৎ | 

ওমিত্যেহত্ জয় ব্দাযয়ো লাকাসবো ঘর 
বিচ ধা হরাশ্চৈব ধক্দামানি বজুংষে চ 
শীত্রাঠ সার্ঘাশ্চ তিত্শ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পরমাথ তিঃ। 
তত্র বুক্তস্ত বো যোগী স তল্পয়মবাপ্ন বা ॥ 

অকীবস্ণ, ভূর্লোকঃ উকারশ্চোচ্যতে ভুবঃ। 
সবাঞ্জনেো। অকাঁরশ্চ র্পোক: প্রিকল্পাতে | 
ব্যক্ক। তু তু গ্রথমী মাত্রা দ্বি তীয়াব্যক্রসং জ্রিত।। 

দাতা হ্ীগ চিচ্ছকি রদ্ধমাত্রা পরং পদম্॥ 

অনেনৈব মের তা বিজ্ঞেক্সা যোগকৃময়ঃ | 
ওমিত্াচ্চারণাৎ সর্ধং গ্ৃহীতং সদসভবেৎ। 
স্ব তু প্রথম মাতর। দ্বিতীয় দৈর্ঘাসংঘুতা । 
তৃতীয় চ প্ল,তাদ্ধাখ্যা বচসুং সান গোচরা ॥ 

ইত্যেত?স্ষরং ব্রহ্ম পরমোস্কারসংজ্ঞতম্ | 

যস্তত বেদ, নরং সম্যক তা ধ্যায়তি বা পুনঃ ॥ 

সংদাবচক্রনুতস্থজ্য ত্যক্ত্রিবিধবন্ধনঃ। 
বহ্ষাণ ধং পরমে পরমাযনি | 

অক্ষীণকন্নবন্ধশ্চ শুপঙা মৃ্ুমরিষ্টতঃ। 
উৎক্রান্তক।লে দংস্থৃতা পুনধৌগিত্বমুচ্ছতি ॥ 
তহ্মাদসিষ্মোৌগেন সিদ্ধনোগেন বা পুনঃ। 
ক্সেয়ান্তরিষ্টানি সদ। যেনো তক্রান্তৌ ন শীদতি ॥ 
ইতি মার্কগেগ়ে মহাপুরাণে ঘোগধন্মে ওক্কার- 

স্ববপকথনং নাম দ্দিচত্বারিংশোইধ্যাবঃ ॥ 

ত্রিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ং 
শি লিল 

দত্তাতেঘ উবাঁচ। 
অরিষ্টানি মহারাজ শৃণু বঙ্গ্যামি তানি তে। 
যেষামালোকান্মত্যুং নিজং জাঁনাতি যোগবিৎ ॥ 
দেবমাগং ফ্রবং শুক্রং সোমচ্ছায়ামরন্ধতীম্। 
যো ন পশ্তেম জীবেৎ সনরঃ সংবৎসরাৎ পরম্ ॥ 
অরশ্মি শিশ্বং স্্ধাস্ত বহ্িং চৈবাঁংশুমীলিনম্। 
দৃষ্টেকাদশমাঁসাৎ তু নরো নোদ্ধস্ত জীবতি ॥ 
বান্তে মুত্রপূরীষে চ যঃ স্বর্ণ রজতং তথ]। 
গ্রত্যক্গং কুকতে স্বপ্নে জীবেহ ন দশমাসিকম্।॥ 



ত্রিচত্ব।রিংশোহধ্যায়ঃ | 

দৃষ্ট| প্রেতপিশাচাদীন্ গন্ধব্বনগরাণি চ। 
সুবর্ণবর্ণান্ বৃক্ষাংশ্চ নব মাসান্ স জীবতি ॥ 
সলং কশঃ কশঃ স্লো যোইকশ্পাদেব জায়তে। 

প্ররুতেশ্চ নিবর্তেত তন্তাযুশ্াষ্টমাসিকম্ ॥ 
খণ্ডং যস্ত পদং পার্কাং পাদন্তাগ্রে চ বা ভবেৎ। 
পাংশ্কর্দময়োর্মধ্যে সপ্ত মাসান্ স জীবতি ॥ 
গরধঃ কপোতঃ কাঁকোলে। বায়সো বাপি মৃদ্ধনি। 

ক্রব্যার্দো বা থগো। নীলঃ ষগ্মাসাধুঃগ্রদর্শকঃ॥ 
হহ্ঠতে.কাকপউক্ীভিঃ পাংশ্বর্ষেণ বা নরঃ। 
স্বাং ছাক্লামস্তযগা দৃষ্টী1 চতুঃপঞ্চ স জীবতি ॥ 
অনন্রে বিছ্যুতং দৃই1 দক্ষিণাং দিশমাশ্িভাম্। 
রাঁত্রাবিজ্্ধন্গুশ্চাপি জীবিতং দ্বিত্রিমানিকম্ ॥ 
ঘ.ত তৈনে তথাদর্শে চোষে বা নায়নস্তমুমূ। 

যঃ পশ্তেদশিরস্কাং বা মাসাদুদ্ধং ন জীবতি ॥ 
যন্ত বন্তনমো! গন্ধো গাতে শবসমেহিপি বা। 
তন্তার্মমাসিকং জ্রেয়ং যোগিনো নৃপ জীবিতম্ | 

বন্ত বৈম্াতমীত্রস্ত হত্গাঁণমব শুষ্যতে। 

পিবতশ্চ জনং শোযো দশাহং সোৌংপি জীবতি ॥ 
সম্ভিম্ো। মারুতে। যন্ত মর্ধস্থানানি কৃম্ততি। 

হৃয্যতে নাধুসংস্পরশশাৎ তন্ত মৃত্যুক্ণপস্থিতঃ ॥ 
গক্ষবানরষানঙ্ছে! গায়ন যো দক্ষিণাং ধিশম্। 
স্বপ্নে প্রয়ান্ি তন্তাপি ন মৃত্্যঃ কালমুচ্ছতি ॥ 

 বক্তকৃষ্াক্বরধব1 গায়স্তী হসতী চবম্। 

 দক্ষিণাশাং নম়েনারী ক্বপ্লে সোহপি ন জীবতি ॥ 
নগ্নং সম্বীক্ষ্য বল্গন্তং বিদ্যান্মতীমুপস্থিতম্। 
আমস্তকতলাদমস্ত্ব শিমগ্পং পঙ্গসাগরে। 
স্বপ্পে পশ্টাথাস্ানং স সদ্যেো! মিতে নর ॥ 

কেশাঙ্গারাংস্তথা ভন্ম ভূজঙ্গান্ নির্জলীং নদীম্। 
দৃট নবপ্লে দশাহাং তু মৃত্্যবেকাদশে দিনে ॥ 
করালৈধিকটে: কৃষ্ণ: পুরুষৈরুদ্যতামুধৈঃ | 
পাঁধাণৈষ্থাড়িতঃ ্বপ্রে সো মৃত্যুং লভেন্নরঃ ॥ 
হধ্যেদয়ে যস্য শিবা ক্রোশস্তী বাতি সম্মখম্। 
বিপরীতং পরীতং বা স সো? মৃত মুচ্ছতি॥ 
বন্ত বৈ ভুক্তমাত্রস্ত হৃদয়ং বাধতে স্কুধা। 
জাতে দস্তহর্ষণ্চ সগতাবুর্ন সংশয় ॥ 
দীপগন্ধং ন যো বেসি ত্রস্তত্যকহ্ি তথা নিশি । 
নায়ানং পরনেত্রস্থং বীক্ষতে ন স জীবতি ॥ 

একামুধপ্ণান্ধীরাত্রে দিবা গ্রহগণং তথ।। 

দৃ&] মন্তেত সংক্ষীণমান্্জীবি তমাস্বিৎ ॥ 
নাসিক! বক্রতামেতি কর্ণযোর্মমনোন্নতী। 

৬৭ 

নেত্রঞ্চ বামং শবতি ষন্ত তন্াযুরুদগতম্ ॥ 
আরক্ততাঁমেতি মুখং জিহবা ঝ1 শ্তামতাং যদা 
তদ] প্রাজ্ঞো বিজানীদ্বান্ম ত্যুমাসন্নমাতমনঃ ॥ 
উষ্রাসভযানেন যঃ স্বপ্রে দক্ষিণাং দিশম্। 
প্রয়াতি তঞ্চ জানীয়াৎ সদ্যোমৃত্াং ন সংশয়ঃ॥ 
পধায কণোর্ নির্ধোষং ন শৃণোত্যাস্সন্তবম্। 
নহ্যতে চক্ষুষোর্জেযোতির্যস্ত সোইপি ন জীবতি ॥ 
পততো| যন্ত বৈ গর্তে স্বপ্নে দ্বারং পিবীয়তে। 
ন চোব্বিষ্ঠতি যঃশ্বভ্রাং তদস্তং তন্ত জীবিতম্॥ 

উর্ধা চ দৃষ্টির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা 
রক্ত পুনঃ সম্পরিবর্তমান1। 
মুখম্ত চোম্ম। শুধিরঞ্চ নাঁভেঃ 

শংসপ্তি পুংদামপরং শরীরম্ ॥ 
স্বপ্পেহগিং প্রবিশেদযস্ত ন চ নিক্রমতে পুনঃ | 

জন্পপ্রবেশীদপি বা তদস্তং তন্ত জীবিতম্ ॥ 
যশ্চাভিহন্ততে ছষ্টেভূতৈরাত্রাবথো দিবা। 
সমৃত্যুং সপ্তরাত্রন্ত নরঃ গ্রাপ্পোত্যমংশয়ম্॥ 

স্বপর্জমমলং গুক্ং রক্তং পশ্তভ্যথামিতম্। 
ঘঃ পুগান্ মৃত্যুমাসন্নং তন্তাপি হি বিনিদ্দিশেত ॥ 
স্বভাঁববৈপরীত্তাস্ত প্রক্ৃতেম্চ বিপর্যযয়ঃ। 
কথরস্তি মন্তুষ ণাং সদীসন্ৌ বনীন্তকৌ ॥ 
যেঘাং বিনীত: সততং মেস্ত পুজ্যতম। মতা । 
তানেব চাঁবজানাঁতি তানেব চ বিনিন্দতি ॥ 
দেবান্ নাচ্চয়তে বৃদ্ধান্ গুরূন্ বি গ্রাংস্চ নিন্দতি । 
মাতাপিজোর্ন সংকারং জামাতৃণাং করোতি চ॥ 
দোগিনাং জ্ঞানবিছ্ষামন্তেষাঞ্চ মহাগ্রনাম্। 
গ্রাপ্তে তু কালে পুরুষস্তদ্বিজ্ঞেয়ং বিচক্ষণৈঃ ॥ 
যোগিনাং সততং সত্রাদরিষ্টান্যবনীপতে । 
সম্বংসরান্তে তজ্জ্ঞেয়ং ফলদানি দিবানিশম্ ॥ 

বিলোকা। বিশদ চৈষাং ফলপংক্তিঃ স্থুতীষণা | 
বিচ্ঞায় কার্ষ্যো মনপি স চ কালো নরেশ্বর | 
জ্ঞাহ। কাল, তং সম্যগভয়স্থানমাশ্রিতঃ। 

ঘুর্ধীভ যোগী কালোহসৌ যথ] নান্তাফলো ভবেৎ 
দৃ্টারিষ্টং তথা যোগী তানক্ত। মরণজং 'ভয়ম্। 
তত্স্বভাবং তদালোক্য কালে যাবতুযুপাগতম্॥ 
তশ্ত ভাগে তথৈবাহো যোগং যুক্জীত ঘোগবিৎ। 
পূর্বাহে চাপরাহ্কে চ মধ্যাঙ্কে চাঁপি তদ্দিনে ॥ 
যত্র বা রজনীমাসে তদরি&ং নিরীক্ষিতম্। 
ভটত্রব তাবদ্বুঞ্জীত যাবৎ প্রাপ্তং ঠি তদ্দিনম্ ॥ 

 তত্ত্যক্ত। ভয়ং সর্বং জিত্বা তং কালমাত্মবান্। 
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তাত্রেবাবসথে স্থিত্ব। যত্ব ব। স্থের্য্যমাত্মনঃ ॥ 
যুগ্জীত যোগং নির্জিত্য ত্রীন্ গুণান্ পরমাম্্নি। 
তন্ময়্চায্মন] ভৃত্বা চি্বত্তিমপি সম্বন্ধে ॥ 
ততঃ পরমনির্বাণমতীক্দ্রিয়মগোচরম্। 
যদ্বুদ্দেরন্ন চাঁখ্যাতুং শক্যতে তৎ সমশ্লতে ॥ 
এতৎ সর্বং সমাখ্যাতং তবালর্ক যথার্থবৎ। 
প্রাপ্গ্যসে ঘেন তদ্ত্রন্গ সংক্ষেপাং তঙ্গিবোধ মে॥ 

শশাক্ষরশ্মিসংবোগাচ্চন্ত্রকাস্তমণিং পয়ঃ। 
সমুংস্থজতি নাযুক্তঃ মোপম। যোগিনঃ স্বৃতা ॥ 
বচ্চার্করশ্মিসংফোগাদর্ককান্তে! হুভীশনম্। 

'আবিষ্করোতি নৈকঃ সন্নপমা সাপি যোগিনঃ॥ 

পিপীলিকাখুনকুলগুহগোধাকপিঞজলাঃ। 
বসন্তি স্বামিবদেগছে ধ্বন্তে যাস্তি ততোইন্যতঃ ॥ 

ছুংখস্ত স্বামিনে। ধ্বংসে তশ্ত তেষাঁং ন কিঞ্চন। 

বেশ্নে। যত্র রাজেন্দ্র সোপমা যোগসিদ্ধয়ে ॥ 

মুদ্দেহিকাল্পদেহাপি মখাগ্রেণাপ্যণীয়স]। 
করোতি মৃদ্তারচয়মূপদেশঃ সযোগিনঃ ॥ 
পশুপঙ্ষিমনুষ্যাদৈঃ পত্রপুষ্পফলানতম্। 
বৃক্ষ বিলুপ্যমানস্ত দৃ্1 সিধ্যস্তি যোগিনঃ ॥ 
কুরুশীববিষাণাগ্রমালক্ষ্য তিলকাকৃতিমূ্। 
সহ তেন বিবর্ধস্তং যোগী বিদ্ধিমবাপ্ন,য়াৎ | 
দ্রবপূর্ণমুপাদায় পাত্রমারোহতো। ভূবঃ। 
তুঙ্গমঙ্গং বিগোক্যো্ৈর্কিজ্ঞাতং কিং ন 

মোগিনাম ॥ 

সর্বন্থে জীবনাধালং নিখাতে পুকুষন্ত যাঁ। 
চেষ্ট।! তাং তব্তেো জ্ঞাহা ঘোগিনঃ কতকূত্যতা ॥ 

তদ্গহং যত্র বমতিস্তপ্টোজাং যেন জীবতি। 
যেন সম্পদাতে চার্থন্তৎ স্তখং মমতাত্র কা ॥ 
অভ্যর্থিতোইপি তৈঃ কার্ধযং কবোতি করণৈর্যথ! 

তথ। বুদ্ধাদিভিরোঁগী পারকোঃ সাধয়েৎ পরম্।॥ 
পুত্র উবাচ। 

ততঃ গ্রণম্যাঁপুজমলর্কঃ স মহীপতিঃ। 
পরশ্রয়াবনতে। বাকামুবাচাতিমুদাশ্বিতঃ ॥ 

অলক উবাচ। 

। দিষ্ট্য! দৈবৈরিদং ত্রহ্গন্ পরাভি ভবসম্ভবম্॥ 
উপপাদিতমতুাগ্রং প্রাণমনেহদং ভয়ম্। 
দিষ্ট্যা কাশিপডেভূরিবলদম্পৎপরাক্রমঃ। 
যছুচ্ছেদাদিহায়াত: স যুত্বতৎসঙ্গদে! মম ॥ 
দিষ্টা কোষ: ক্ষয়ং যাঁতে। দিষ্ট্যাহং ভীতিমাগতঃ 
দিষ্টা। ত্বপ্টাদযুগলং মম স্থৃতিপথং গতম 

মার্কগেয়পুরাণম্। 

দিষ্ট্যা তৃহুক্তঃ সর্ধা মম চেতসি সংস্থিতাঃ ॥ 

দিষ্টযা জ্ঞানং মমোতৎপন্নং ভবতশ্চ সমাগমা। 
ভবতা চৈব কারুণ্যং দিষ্ট্যা ত্রহ্গন্ কৃতং মম ॥ 
অনর্থোইপার্থতাং যাতি পুরুষস্ত শুভোদয়ে। 

যথেদমুপকারায় ব্যমনং সঙ্গমাত্ তব ॥ 

স্ুবাহুরুপকারী মে স চ কাশিপতিঃ পরতো । 

যয়োঃ কৃতেহহং সম্প্রাপ্তো যোগীশ ভবতোইস্তিকম্ 
সোহহং সব প্রসাদাগ্রিনির্দগ্ধাজ্ঞানকিবিষঃ। 
তথ। ষতিষো যেনেদূঙন তুয়াং দুঃখভাজনম্ ॥ 
পরিত্যজিষ্যে গাহ্স্থ্যমার্তিপাদপকাননম্। 
ত্বত্বোহ্নক্জাং সমাঁসাদ্য জ্ঞানদাতুর্মহাত্বনঃ ॥ 

দত্তাত্রেয় উবাঁচ। 
গচ্ছ রাজেন্দ্র ভদ্রং তে যথা তে কথিতং ময়] ॥ 
নির্মমে! নিরহস্কারস্তমা চর বিমুক্তয়ে ॥ 

পুর্র উবাচ। 
এবমুক্কঃ প্রণম্যেনমাজগাম ত্বরাস্বিতঃ | 
যত্র কাশিপতিভ্রীত। স্ুববাহুশ্চান্ত সোহগ্রজঃ ॥ 
সমুপেত্য মহাবান্থং সোহলর্কঃ কাশিতৃপতিম্। 
স্ববাহোরগ্রাতো। বীরমুবাচপ্রহস্গিব ॥ 
বাজাকামুক কাশীশ ভুজ্যতাং রাজ্যমূর্জিতম্। 
যথা বা রোচতে তদ্বৎ স্থবাহে1ঃ সম্প্রুযচ্ছ বা । 

কাশিরাজ উবাচ। 

কিমলর্ক পরিত্যক্তং রাঁজ্যং তে স'যুগং বিন1। 
ক্ষজিয়স্ত ন ধর্ষোহয়ং ভবাংশ্চ ক্ষত্রধর্মবিৎ ॥ 
নিঞ্জিতামাত্যবর্গস্ত ত্যক্ত1 মরণজং ভয়ম্। 
সন্দবীত শরং রাজ! লক্ষ্যমুদ্দিশ্ত বৈরিণম্ ॥ 
তং জিহা নৃপতিষ্োগান্ যথাভিলধিতান্ বরান্। 
ভুপ্ধীত পরমং স্দ্ধ্যে যজেত চ মহামখৈঃ ॥ 

অলর্ক উবাঁচ। 

এবমীদৃশকং বীর মমাপ্যাসীন্মনঃ পুরা। 
সাম্প্রতং বিপরীতার্থং শৃণু চাপ্যত্র কাঁরণম্ ॥ 
যথায়ং ভৌতিকঃ সঙ্যস্তথাস্ত:করণং নৃথাঁম। 
গুণীস্ত সকলাস্তদ্বদশেঘেব জন্তযু ॥ 
চিচ্ছন্তিবেক এবায়ং যদ নান্টোইস্তি কশ্চন। 
তদা ক! নৃপতে জ্ঞানামিত্রারি প্রতুতৃত্যতা | 
তন্ময় হুঃখমাসাদ্য ত্বস্তয়োস্তবমুত্তমম্। 

দত্তাত্রেয়প্রসাদেন জ্ঞানং প্রাপ্তং নরেশ্বর ॥ 

নির্জিতেক্তরিয়বর্গস্ত ত্যক্ত। স্মশেষতঃ। 
মনে! বন্গণি সন্ধায় তজ্জয়ে পরমে! জয়ঃ ॥ 



সংসাধ্যমন্তৎ তৎসিঘ্ব্যে যতঃ কিপ্গিম্্ বিদ্যুতে । 
ইন্ত্রিয়াণি চ সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিষচ্ছতি ॥ 

সোহ্হং ন তেইরিরে্ন মমাসি শক্রঃ 
স্ুবাহুরেষো ন মমাপকারী। 
দৃষ্টং ময়! সর্ববমিদং যথাব- 
দস্বিষাতাঁং তৃপ রিপুস্বয়ান্যঃ॥ 
ইথং স তেনাভিহিতে। নরেজ্ো 
হৃ৪ঃ সমুখায় ততঃ সুবাছঃ 
দিষ্ট্যেতি তং ভ্রাতরমাভিনন্য 
কাশীশ্বরং বাক্যমিদং বভাষে ॥ 

ইতি মার্কণেয়ে মহাপুরাঁণেইরিষ্টকথনং 
নাম বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ 

কী শী 

চতুম্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 
স্পা 5 ক -্্ 

জবাহ্কবাচ। 

যদর্থং নু পশার্দুল ত্বামহং শরণং গতঃ। 

তন্ময়! সকলং প্রাপ্তং যাস্তামি ত্বং সখী তব॥ 
কাশিরাজ উবাচ। 

কিংনিমিত্তং ভবান্ প্রাঞ্ধো নিষ্পন্নোইর্থশ্চ কন্তব ! 
স্থবাহে। তন্মমাচক্ষু পরং কৌতৃহলং হি মে॥ 
সমাক্রাস্তমলর্কেণ পিভৃপৈতামহং মহৎ। 
রাজ্যং দেহীতি নির্জিত্য ত্বয়্াহমভিচোদিতঃ ॥ 
তিতো ময় সমাক্রম্য রাজ্যমস্তান্ুজল্ত তে। 
এতৎ তে বশমানীতং তত্ুঙ্ক্ষ স্বকুলোচিতম্ ॥ 

স্ুবাছুরুবাচ। 
কাশিরাজ নিবোধ ত্বং যদর্থময়মুদ্যমঃ। 
কতো ময়া ভবাংশ্চৈব কারিতোইত্যান্তমুদামম্ ॥ 
হাতা মমায়ং গ্রাম্যেষু শক্কো ভোগেষু তন্ববিৎ। 
খিমুট়ৌ বোধবস্তো চ ভ্রাতরাব্জৌ মম ॥ 
তয়োম্মম চ যন্মাত্র। বালো স্তন্ং যথা মুখে । 
তথাববোঁধে বিস্তস্তঃ কর্ণয়োরবনীপতে ॥ . 
তয়োর্মম চ বিজ্ঞেয়া: পদার্থ যে মতা! নৃভিঃ। 
প্রকান্তং মনসে নীতান্তে মাত্রা নাস্ত পাঁধিব ॥ 
যখৈকসার্থযাভানামেকন্সি্বসীদতি । 
হঃখং ভবতি সাধূনাঁং তথাম্মাকং মহীপতে ॥ 
গাহস্থ্যমোহমাপনে শীদত্যশ্মিন নরেশ্বর। 
সন্বন্ধি্ত্ত দেহস্ত বিত্রতি তাতৃকরনাস্ | 

শ্ত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ৭১ 

ততো ময়া বিনিশ্চিত্য ছঃখা্বৈরাগ্যভাবন1। 
ভবিষাতীত্যন্ত ভবানিত্যুদেধাগায় সংশিতঃ ॥ 
তদন্ত ছুঃখাছ্বৈরাগাং সম্বোধাদবন্ীপতে। 
সমু্ূতং কৃতং কাধ্যং ভদ্রং তেহস্ত শজাম্যহম্ ॥ 
উষ্ঠ1 মদালসাগর্ভে পীত্বা তন্তান্তথা স্তনম্। 
নান্যনারীম্বতৈর্ধাতং বর্ম যাত্থিতি পাধিবঃ | 
বিচা্য তনয় সর্ং যুক্মংসংশ্রয়পূর্বকম্। 
কৃতং তচ্চাপি নিশপন্নং প্রয়াস্তে সিদ্ধয়ে পুনঃ ॥ 
উপেক্ষ্যতে সীদমানঃ ত্বজনে। বাদ্ধবঃ সুহৃৎ। 
মৈর্নরেন্্র ন তান্ মন্তে সেজ্দিয়া বিকল! হি তে ॥ 
সুহৃদি স্বজনে বন্ধ সমর্থে যোবসীদতি। 
ধন্মার্থকামমোক্ষেভ্যো বাচ্যান্তে তত্র ন ত্বসৌ॥ 
এতত ত্ব্সঙ্গমাদভূপ ময়া কাধ্যং মহত কৃতম্। 
স্বস্তি তেহস্ত গমিষ্যামি জ্ঞানভাগ্তব সত্বম ॥ 

কাশিরাজ উবাচ। 
উপকা বন্যা সাধোরলর্কশ্ত কতো মহান্। 
মমোপকারায় কথং ন করোষি শ্বমানসম্ ॥ 
ফলদায়ী সতাং সত্ভিঃ সঙ্গমো নাফলো যত:ঃ। 
তশ্মাৎ ত্বংসংশ্রয়াদযুক্কা ময়! প্রাণ্চা সমুন্নতিঃ ॥ 

স্ববাহরুবাচ। 

ধশ্মীর্ঘকামমোক্ষাধ্যং পুরুযার্থচতুষ্টয়ম্। 
তত্র ধর্ীর্ঘকামান্তে সকলা হীয়তেইপরঃ ॥ 
তৎ তে সংক্ষেপতো বক্ষ্যে তদিহৈকমনাঃ শৃণু। 
শ্রতা চ সম্যগালোচ্য যতেথাঃ শ্রেয়সে নৃপ ॥ 

মমেতি প্রত্যয়ো তৃপ নকার্যোহহমিতি ত্বয়া। 
সম্যগালোচাধন্মো হি ধর্মাভাবে নিরাশুয়ঃ ॥ 
কশ্তাহমিতি সংক্ঞেয়মিত্যালোচ্য ত্বয়াম্মন]। 
বাহ্াস্তর্গ তমালোচ্যমালোচ্াপররাপরিযু। 
অব্যক্তাদিবিশেষাস্তমবিক(রমচেতনম্। 
যথাব্যক্তং ত্বঘা জ্ঞেয়ং জ্ঞাত। কম্াগমিতুযুত ॥ 
এতশ্িন্েব বিজ্ঞানে বিজ্ঞাতমখিলং ত্বয়। 
অনাস্বন্তাম্বিজ্ঞানমন্তে স্বমিতি মুঢ়তা ॥ 
সোংহং সর্বগতো ভূপ লোকসংব্াবহারতঃ। 
ময়েদমুচ্যতে সর্বং তবয়। পৃষ্ঠে ব্রজামাহম্ ॥ 
এবমুকযা যযৌ ধীমান স্বাহঃ কাশিভূঁমপম্। 
কাঁ শরাজোহপি সম্পৃজ্য সোহ্লকর্ং স্বপুরং যযৌ 
অলর্কোইপি স্থতং জ্যে্মভিষিচ্য নরাধিপম্। 
বদং জগাম সন্থ্যক্সর্বসজঃ ম্বসিজ্ধয়ে | 
ততঃ কালেন মহুতা নিথন্দো নিষ্পরিগ্রহঃ। 
প্রাপ্য ষোগদ্ধিমতূল।ং পরং নির্ধাণমাপ্তবান॥ 
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পণ্যন জগদিদং সন্দং সদেবাম্থরমানুষম্। 
পাঁতৈগুনননৈব্ধঃ বধ্যমানঞ্চ নিভ্যশঃ ॥ 
পুরাদিভাতপুত্রাধিস্বপারক্যাদিভাবিতৈঃ। 
আকৃষ্যমাণং করণৈভহিখ্ং ভিন্নদর্শনম্ ॥ 

অন্ঞানপঙ্কগর্ভস্থমন্তদ্ধ'রং মহামতিঃ | 
আত্মানঞ্চ সমুন্তীর্ণং গাথামেতামগায়ত ॥ 

অহে। কষ্টং যদন্মাভিঃ পর্ববং রাজ্যমনঠিতম্। 
ইতি পশ্চান্ময়া জঞাতং ষে।গ ন্নাস্তি পরং সুথম্ ॥ 

পুল উবাচ । 

তাতৈনং ত্বং সমাতিষ্ঠ মুকয়ে যোগমুত্বমমূ্। 
প্রপ্মযসে যেন ভদ্ত্রহ্ম যত্র গত্বা। ন শোচসি ॥ 
ততো'হহমশি যাস্যামি কিং যট্জঃ কিং জপেন মে 

কৃতকুত্যপা করণং ব্রঙ্গভাঁবায় কল্সতে ॥ 

ত্বত্তে।হনুজ্জামবাপ্যাহং শিত্বন্দে নিষ্পধিগ্হঃ। 
গ্রুযতিষ্যে তথা মুক্কৌ যা বাস্যাম পিরণতম্। 

পক্ষিণ উচুঃ। 
এবমুক্ত।1 স পিতরং প্রাপ্যানগ্ত।ং ততশ্চ সঃ। 
ক্ষন জগাম মেধাণী পরিত্যক্তপরিগ্রহঃ ॥ 
সোপি তস্য পিতা তদ্ব্ ক্রমেণ ম্থমভামতিঃ। 

বানপ্রস্থং সমাস্থায় চতুর্থাশ্রমমভ্যগাৎ ॥ 
তত্রাত্মর্জং সমামাদ্য হিত্ব। বন্ধং গুণাদিকম্। 
গ্রাপ নিদ্ধিং পরাং প্রাজ্ঞন্তংকাগোপাত্তসম্মমতঃ ॥ 

এততৎ তে কাঁথশং ত্রহ্ধন্ যত পৃষ্টা, ভবতা বয়ম্। 
সুপিস্তরং যথাবচ্চ কিমন্তচ্ছেতুমিচ্ছপি ॥ 

ইতি মার্কাণ্ডয়ে মহাপুরাণে পিত। পুত্র 
খাদে জঞড়োশাখ্যানং নাম তু 

শ্তাপিংশ্রোইপ্যায়ঃ | 
সপ পপ 

পঞ্চ ত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 

৫ 

জৈমিনিরুবঁচ। 

সম্যগেতন্মমাখ্যাতং ভবস্তিদ্বিজসন্তমা। 
গ্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বিবিধং কর বৈদিকম্॥ 
অহে! পিতৃপ্রসাদেন ভবতাং জ্ঞানমীদুশম্। 
যেন তিষ্যজ্মপ্যেতৎ প্রাপ্য মোহস্তিরস্কৃতঃ। 
ধন্টা ভবস্তঃ সংপিদ্্য প্র।গবস্থাস্থিতং যতঃ। 
তবতাং বিষয়োত্ুতৈর্ণ মোইৈশ্টাল্যতে মনঃ ॥ 
দিষ্ট্যং ভগবত! তেন মার্কগেয়েন ধীমতা | 
ভবস্তো বৈ সমাধ্যাভীঃ সর্বাসন্দেহহত্তম1ঃ ॥ 

মার্কতেয়পুরাণমূ।, 

সংসারেহশ্মিন্ মমুষ্য!ণ|ং ভ্রমভামতিসঙ্কটে। 
ভবদ্িধৈঃ সমং সঙ্গে। জায়তে ন তপন্বিনাম্ ॥ 
ধদ্যহং সঙ্গমানাদ্য ভবস্তিজ্ঞানদৃষ্টিভিঃ। 
ন স্যাং কৃতা থত্তত্ননং ন মেহন্তত্র কৃতার্থতা ॥ 
প্রবৃত্ত চ নিবৃত্বে চ ভবতাং জান কর্মমণি। 
মতিনন্তমপাঁং মন্তে যথ। নান্ম্য কম্যাচৎ ॥ 

যদি ত্বনুপ্রহবততী ময়্ি বুদ্ধিদ্ধিজোত্মাঃ। 
ভবতাং তৎসমাখ্যাতুমহতেদমশেষতঃ ॥ 
কথমেতৎ সমুস্ভতং অগৎ শ্বাবরজঙনম্। 

কথঞ্চ প্রলযং কালে পুনর্য।স্যতি সম্তম £॥ 

কথঞ্চ বংশাদেএধিপিতৃভৃতাদিমস্তবাঃ। 
মন্বস্তরাণি চ কথং বংশ।নুচরিতঞ্চ বহ ॥ 

যাধত্যঃ স্থষ্টয় শ্চৈব যাবস্তঃ গ্রলয়াস্তথা। 
যথা কল্পধিগাগশ্চ যা চ মন্বন্তরস্থিতিঃ ॥ 
যথা চ ক্ষিতিসংশ্ঠানং যত প্রমীণঞ্চ বৈ ভুব। 
যথাস্থিতাঃ সমুদ্রপ্রিনিয়গাঃ কাণনানি চ॥ 
ভূর্লোকাদিক্বর্লোকানাং গণ্ঃ পাতালমংশ্রয়ঃ 
গতিস্তথাকসোমাদিগ্রহর্দজ্যোতিষাঁমপি ॥ 
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সর্বামতদাতৃতমংগ্লীবম্। 
উপসংতে ঢচ যচ্ছেষং জগত্যশ্মিন ভবিষ্যতি 

পক্ষিণ উচুঃ। 
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প্রশ্নভারে।ইয়নতুলো যন্তয়া মুনিসন্তন । 

ৃষ্টন্তং তে প্রবক্ষ্যামস্তচ্চ ৭ঘেহ জৈমিনে | 
মার্কগ্ডেয়েন কথিতং পুধা। ক্রৌষ্ট,কয়ে যথা । 
দ্বিজপুত্রীঘ শান্তায় ব্রতমাতায় ধামতে ॥ 

মার্কগডেয়ং মহাত্বানমুপানীনং দিজোটমঃ | 
ক্রোঈ,কিঃ পরিপপ্রচ্ছ যদেঠৎ পৃষ্টবান্ প্রো 
তস্য চা কথয়ত প্রীত্যা যন্মুনিভূগুনন্দনঃ। 
তৎ তে প্রকথয়িষ্যামঃ শৃণু তব: দ্বিজসত্তম ॥ 
প্ররণিপত্য জগন্ন[থং পদ্মযোনিং পিতামহম। 
জগদযো'নং স্থিতং স্থাষ্টো স্থিতো বিষুস্বরূপিণমু 
প্রলয়ে চান্তকর্তারং রোদ্রং রুদ্রন্ব পিণম্ ॥ 

মার্কণ্ডয উবাচ । 
উত্পপন্নমাত্রস্ পুরা ব্রঙ্মণোইব্য স্তজন্মনঃ । 

পুরাণমেতদ্েদীশ্চ মুখেভোইমুবিনিঃস্থতাঃ ॥ 

পুবাণসংহিতাচক্রব্বছলী; পরনর্ষয়ঃ। 

বেদানাং প্রবিভাগশ্চ কৃতন্তৈস্ত সহসম্বশঃ ॥ 

ধন্মোঙ্জানঞ্চ বৈরাগামৈশ্বর্মাঞ্চ মহামন: | 
তস্যোপদেশেন বিনা ন হি দিদ্ধং চতুষ্রয়ম্ ॥ 



পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যাঁয়ঃ | 

ব্দান্ সপ্র্ষযন্তম্মাজ্জগৃহুত্তদা মানমাঃ। 

,রাণং জগুহষ্চাদয। মুণয়স্তদ্য মাননাঃ ॥ 

ভূগেোঃ নকাশাচ্চাধনস্তেনো ক্র দ্বিজন্মনাম্। 

ধবিভিশ্চাপি দক্ষার প্রোক্তমেতম্মহাম্মভিঃ ॥ 

দক্ষেগ চাপি কখিতমিদমাঁপীৎ তদ মম। 
তৎ তুভ্যং কথয়াম্যদ্য কলিকল্মষনাশনম্ ॥ 
সর্ধমেতন্মহা ভাগ শ্রুয়তাং মে সমাধিন]। 
যথাশ্রতং মধ? পূর্ববং দক্ষদ্য গদতো। মুনে ॥ 
প্রণিপতা জগদযোনিমজমব্যয়মাশ্রয়মূ। 
চরাচরসা লগতো ধাতারং পরমং পদযু ॥ 

ব্রঙ্গাণমাদিপুরুষমুৎপত্তিগ্িতিনংঘণে । 
বৎ কারণমনোরনাং যত্র পর্ব প্রতিঠিতম্ ॥ 
তস্মৈ হিবগ্যগর্ভায় লোকতন্ত্রায় ধীমতে। 

শ্রণমা সম্যগ্রপ্যামি ভূতসর্মন্ষুত্তমম্ ॥ 
মহদাঁপ্যং বিশেষাস্তং সবৈরূপ্যং সলক্ষণমূ। 
গ্রমাণৈঃ পঞ্চতির্গম্যং শ্রোতোভিঃ সস্িরপ্বিতম ॥ 
পকবাধিষ্টিতং নিত্যমনিত্যমিব চ স্থিতম্। 
তচ্ছয়তাঁং মহাঁভাগ পরমেণ মশা ধনা ॥ 

প্রণানং কারণং যত্তদধ্যক্তাধ্যং মহষয়ত| 

যদাহুঃ গ্র্কতিং সুক্মাং নিত্যাং সদসদ।ঘ্বিকাম ॥ 

ধমক্ষষ্যমঙজগরমমেয়ং নান্যসংশ্রয়ম্। 

গন্ধবপবটসহীনং শব্দম্পর্ণবি বর্ভিতম্ ॥ 
অনাদ্যন্তং জগদ্যেনিং ত্রিগ্তপপ্রভথা ।যরম্। 
অসাধ্জীতমবিজেয়ং বঙ্গাগ্রে সমবর্তত ॥ 

গলয়প্যান্থ তেনেদং খ্যাপ্ধমামীদশেষত2। 

গুণশাম্যা ততস্তম্ম।ৎ ক্ষেত্রঞ্ঞা ধষ্টিতাগ্মুনে ॥ 
গুণভাবাৎ স্থজ্যগানাৎ সর্গকালে ততঃ পুনঃ । 

প্রধানং তবমুদ্তুতং মহাপ্তং তত সমাবুণোত ॥ 

বথ| বীজং ত্বচ। তদ্বদব্যজেন[বৃতো মহান্। 
মাকিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধোদিতঃ | 
তততম্মদহস্কারন্রিবিধে! বে বাঙ্ায়ত। 

বৈকারিকক্তৈদ্বসশ্চ ভূতাদি* স তামগঃ ॥ 
মহত চাবৃতঃ সোইপি যথাৰাক্তেন বৈ হন 
উহাদিস্ত বিকুর্বণঃ শব্ধ হন্মারকং ততঃ ॥ 
সসজ্জ এবতন্মাত্রাদাক!শং শব্দলক্ষণম্। 
আকাশং শব্মাত্রস্ত ভূতা দশ্চাবৃণোৎ ততঃ ॥ 
স্পর্শতন্ম।ত্রমেবেহ জায়তে নাত্র নংশয়ঃ | 
খণধান্ জাক়তে বাযুস্তস্য স্পর্ণগুণো মতঃ। 
অ.কাশং শব্ম ত্রস্ত স্পর্শমান্রং সমাবৃণোৎ ॥ 
বানুশ্চ'পি বিকুর্ব/ণে রূপমাত্রং সসর্জ হ। 

| ১৭ ] 
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৷ জোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তজ্ধপগুণমুচ্যতে ॥ 
স্পর্শমাত্রস্ত বৈ বায়ু বপমাহং সম বৃণোৎ। 
ক্োতিশ্চাপি বিকুব্ব!ণং রসমাত্্ং সসর্জ হ॥ 
সপ্তবান্ত ততো হাপশ্চসন বৈত]1 রসাত্মিকাঃ। 
রপমাত্রাস্ত তা হাাগো বপমান্তরং সমাবৃণোত ॥ 
আপশ্চাপি বিকুর্বত্যে। গন্ধমাব্রং সসজ্জিরে। 
সত্ব'তো জায়তে তন্মাৎ ত্য গন্ধে গুণে| মতি; 
তম্মিংস্তন্মি-স্ত তন্মাত্রং তেন তন্মা্ূতা স্বৃতা। 
অধিশেষবাচকত্ব।দবিশেষান্ততশ্চ তে | 
ন শান্তা নাপি পোরান্তে ন মৃঢ়াশ্চাবিশেষত:। 
ভূততন্মাবসর্ণোংয় মহস্ক(রাঁৎ তু তামনাত॥ 
বৈকারিকানভঙ্কাবাৎ সক্বোদ্রিক্তাৎ তু সান্বিকাঁং 
বৈকারিকঃ স সর্মন্ত ঘুগপত মন্প্রবর্তে ॥ 
বুদ্ধাস্ত্রিরাণি পত্র পঞ্চ কর্খেন্ত্রিমাঁণ চ। 
তেজসাশীক্জিয়াণ্য!ছর্দেবা বৈকারিকাঃ স্ৃতাঃ ॥ 
শ্রোত্রং ত্বক চক্ষষী িহুব] নামিক। চৈব পঞ্চমী। 
শন্দাদীন মধাপ্তযর্থং বুদ্ধিযুক্ত!নি বক্ষ্যতে ॥ 
পানে পাযুকপন্থশ্চ হান্তৌ বাক্ পঞ্চমী ভবেৎ। 
গতিপ্বিদর্গো হানন্দঃ শিল্পং বাক্যঞ্চ কর্ণা তৎ॥ 
আকাশং শবমাত্রস্ত স্পর্শমাত্রং সমাবশহ। 
ব্রিগণে জায়তে বাঁমুস্তস্ত স্পর্শো গুণো মত ॥ 
বগং তটথবা বশতঃ শবম্পর্শগুণাবুভৌ। 
দ্বিগুণত্ত্ব ততশ্চাগ্নিঃ স শন্দম্পর্শরূপবান্ ॥ 
শন্দঃ স্গর্ণণ্চ রূপঞ্চ রসমাত্রং মমাবিশৎ | 
তন্মাচ্চতুগুণা হাপে! খিজেয়াপ্তা রসাক।ঃ | 
শব্দও স্পা্ণক রূপঞ্চ রসে গন্ধং সমাবিশৎ। 
সংহতা গন্ধমাত্রেণ আনুণংস্তে মহীমিমাম্ ॥ 
তন্মাৎ পঞ্চ গুণ! ভূমিঃ স্কল। ভূতেমু দৃশ্ততে। 
শান্তা ঘোরাশ্চ মুঢাশ্চ বিশেষান্থেন তে স্বৃতাঁঃ ॥ 
পরস্পরাম্্গুবেণাদ্ধারয়ন্তি পরস্পরম্ ! 
ভমেরন্ত স্বমং সর্দা' লোকালোকং ঘনাবৃতম্ ॥ 
িশেন!্চেম্দ্রিয়গ্রান্তা নিয়তাচ্চ তে স্বৃতাঃ। 
গুণং পৃিস্ত পৃর্বস্থ গ্রাপ্ন বন্ত্যতুরোন্তরম্ | 
নন।ধাধ্য/ঃ পৃথগভ়ত|ঃ সপৈতে সংহতি বিনা । 
নাশরুলন্ প্রজাঃ অইমনমাগন্য কৃত্নশঃ ॥ 
সমেত্য-স্তোন্তমংযেগনন্তোন্তাশথণশ্চ তে। 
এক দজ্বা তচি্তাশ্চ সম্প্রাপ্যেকমশেষ 5 ॥ 
পুকষাধিতিষ্ঠত্বাচ্চ অব্যজানগ্রহ্ছেণ চ। 
মহদ!দ)] বিশেষান্ত। হাগমুৎপাঁদয়ন্তি তে ॥ 
লবুদ্বুদবৎ তন্ন ক্রমাঘৈ বৃদ্ধিম,গঠন্। 
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ভূতেভ্যোইগং মহাবুদ্ধে বৃহৎ তদুদকেশয়ম্ ॥ 

সবৈ শরীবী প্রথমঃ দস বৈ পুরুষ উচাতে ॥ 
আদিকর্ত! চ ভূত্তানীং ব্রহ্গগ্রে সমবর্ধত | 
তেন সর্বমিদ্ং ব্যাপ্তং ভ্রেলোক্যং লটরাচরম্ ॥ 
মেরন্তত্তানুসস্তৃতে। জরাযু্টাঁপি পর্বতাঃ। 
সমুদ্র! গর্সলিলং তন্ত|ওন্ত মহাঁগ্ননঃ ॥ 
তশ্মিম্ণ্ডে জগৎ সর্ধং সদেবাস্রমাঁনুষম্। 

দ্বীপাদ্যদ্্িলমুদ্রাশ্চ সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ ॥ 

জলানিলানলাকাশৈস্ততে। ভূতাদিনা বহিঃ। 
বৃতমণ্ডং দশগুণৈরেকৈতেন তৈঃ£ পুনঃ ॥ 
মহত ততগ্রমাণেন সইৈবানেন যেষ্টিতঃ। 
মহাংস্তৈঃ সছিতঃ স্িরব্যকেন সমাবৃতঃ ॥ 
এ্রভিরাবরণৈরওং সপ্তভিঃ প্রাকুতৈবৃতিম্। 
অন্তোন্তমাবুতা তা অক্টো প্রকৃতয়ঃ স্থিতাঃ | 
এষা স! প্রকুতিমিতা। তদস্তঃ পুরুষশ্চ সঃ। 
ব্রহ্মাথাঃ কথিতো যন্তে সমাসাচ্ছয়তাং পুন? ॥ 

যথা মগ্নো জলে কশ্চিছুন্মজ্জন্ জলমন্তবম্। 

জলঞ্চ ক্ষিপতি ব্রঙ্গ! স তথা প্রকৃতিবিভূঃ | 
অবাক্তং ক্ষোরমুদ্িষ্টং রঙ্গ ক্ষেত্রন্ত উচাতে। 

এতৎ সমস্তং জানীয়াৎ ক্ষেওক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণম্ ॥ 
ইত্যোষ গ্রারুতঃ সর্গঃ ক্ষেত্রজ্জাধিঠিতস্ত সঃ। 
অবুদ্ধিপূর্বঃ গ্রথমঃ প্রাছুভ্ তস্ত ডিদযথ। ॥ 

ইতি মার্কণেয়ে মহাঁপুরাণে ব্রহ্গে।ৎপত্তি- 

নাম পঞ্চচত্বারিংশোইধা।য়ঃ ॥ 

ষটচত্বারিংশোহ্ধ্যাঁয়ঃ | 
সত 096 ৩ 

ভগবংস্থগুসস্তৃতির্যথাবৎ কথিতা মম। 

ব্রহ্ধাণে ব্রহ্মণো জন্ম তথা চোক্কং মহাজ্সনঃ ॥ 
এন্দ্িচ্গাম/হং শ্রোতুং তণ্ডো তৃগুকুলোস্তব | 
কথং বা স্থ্টিভূতানাং ভবত্যেব পুনব্রিভে]। 

কালে বৈ প্রলয়ন্তাস্তে সর্বন্মি্,পসংহৃতে ॥ 
মার্কত্ডেয় উবাচ। 

যদ তু গ্রকুতে ধাতি লয়ং বিশ্বনিদং জগৎ । 
তদোচাতে প্রাকুতোহরং বিদ্বস্তিঃ গ্রতিন্চরঃ ॥ 

স্বত্বন্তবন্থিতৌহবাক্কে বিকারে গ্রতিসংহ্ৃতে। 

গ্রাকৃতিঃ পুরুষশ্চৈন সাধশ্ট্েণা বতিষ্ঠতঃ ॥ 
তদা তমশ্চ সত্ঞ্চ দমত্ডেন গুণৌ। স্থিতৌ। 

প্রাকৃতেণ্ডে বিবৃদ্ধঃ মন্ ক্ষেরঙ্জে! ব্রহ্মসংজ্ঞিত: 

মাকগেয়পুরাণমূ । 

মন্ুু্রন্তাণননী চ ততপ্রীতৌ চ গরস্পরম্ ॥ 
তিলেষু বা! যথা তৈলং ঘ্বতং পয়মি বা স্তিতম্। 
তথ। তমদ্ি সত্বেচ রজোইপানুস্থতং স্থিতম্ ॥ 

অহমুখে প্রবুদ্ধস্ত জগদা'দরনাদিমান্। 
সর্বাহেতুরচিন্তা তমা পরঃ কোহপ্াপরক্রিমঃ | 

প্রকৃতিং পুরুষটধৈব প্রাবিশ্তাও জগৎপতিঃ। 
ক্ষোভয়ামান ফোঁগেন পরেণ, পরদেশ্বরঃ ॥ 

যথ। মদে] নবন্থীণাং যথা ব। মাধবানিলঃ। 
অনুপ্রবিষ্টঃ ক্ষোভাঁয় তথাসৌ যোগমৃত্তিমন্ ॥ 
প্রধনে গোভ্যমণে তু সদেবে ব্রহ্মদংজ্িিতঃ | 
সমুৎ্পন্োইগুকোষঙ্থো যথা তে কথতং ময়া॥ 
স এব ক্ষোভকঃ পূর্বং সক্ষোভ্যঃ প্রকৃতেঃ পতি 
স সঙ্কেচবিকাশাঁভাং প্রধানত্বেইপি চ স্থিতঃ। 
উতৎ্পরঃ স জগদযোনিরগুণোঁহপি রজোগুণম। 

ভুপ্জন্ প্রবর্ততে সর্গে বরহ্গত্ব' সমুদা শ্রতঃ ॥ 
রহ্ষত্বে স গ্রজ্জাঃ স্থষ্ট। ততঃ সন্বাতিবেকবান্। 

বিধ্ুত্বমেতা ধর্শেণ কুরুতে শ্রতিপালনম্ ॥ 
ততস্তমোগুণোদ্রিক্তো রুজত্বে চাখিলং জগৎ্চ। 
উপসংত্য বৈ শেতে ত্রৈকাঁল্যে ত্রিগুণোইগুণঃ 
যথা প্রাগ্ধণীপকঃ ক্ষোন্রী গালকো লাবকম্থথ!1। 

তথ| স সংজ্ঞামায়াতি ব্রহ্মবিষ্ণীশকারিণীম্ ॥ 
ব্রহ্মত্ে স্থগতে লে!কান্ রুদ্রত্বে সংহবতাপি । 
বিষুতে চাপ্যুদাপীন স্তআোইবস্থাঃ স্বয়স্ভ 12 | 
রজো ব্রহ্মা ভমো রুদ্রো বিষুঃঃ মত্বং জগৎপতিঃ 

এত এব ছয়ে! দেব! এত এব ত্রয়ে গুণাঁঃ ॥ 

মন্টোন্তমিথুনা হেতে অন্টোন্যাশ্য়িণস্তথ! । 
ক্ষণং বিয়োগো। ন হোষাং ন তাজ-স্ত পরস্পর! 
এবং ব্রক্মা জগৎপূর্ো! দেবদেবশ্চতূমুখিঃ। 

বজোগুণং মমাশ্রিত্য অই তে ন বাবস্থিতঃ ॥ 
ছিরণাগর্ডে] দেবাদিরনা দিকপচাঁর। 
ভূপ্দাকশিকাসংস্থো ব্রহ্াগে সমজায়ত | 
তশ্য বর্ষশতং তবেকং গবমাযুর্মহাত্মনঃ | 
ব্রাঙ্গে।ণৈব হি মানেন হশ্ সংগ্যা নিঝোঁপ মে 

নিমেধৈর্দশভিঃ কান্ঠা তথা পঞ্চভিবচ্যতে । 
কলান্িংশচ্চ বৈ কাঠ। মুহৃরং ভ্রিংশতিঃ কলা: 
অহোরাত্রং মুহ্র্কানাং নৃণাং ভিংশত্ত, বৈ স্থৃতম 
আহোরাতৈশ্চ ভ্রিংশস্তিঃ পক্গৌ ছে যাস উচা 
তৈঃ ড় ভিরয়নং বর্ষং দ্বেইয়নে দক্ষিণোত্তরে। 
তদ্দেবানামহোর।তরং দিনং তত্রোত্তরায়ণম্ ॥ 

দিট্যেবর্ষসহটৈস্ত কৃতদ্ধেতাদিমংজ্িতষ্। 



সগ্ডচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

চতুযুগং দ্বাদশভিন্তদ্বিভাগং শৃণুষ মে ॥ 
চতারি তু সহআণি বর্ষণাং কৃতমুচাতে। 
শতানি সন্গ্য| চত্বারি সন্ধাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ 

ত্রেত। ভীণি সহশ্রাশি দ্িব্যাবাঁনাং শতত্রয়ম.। 
তৎসন্ধা! তৎসম! চৈব সন্ধাংশশ্চ তথ।বিধঃ ॥ 
ঘাপরং দ্বেসহতেতু বর্ষাণাং দ্বে শতে তথা। 

তশ্ত সন্ধা মমাখ্যাত। দ্বেশতাব্দে তদংশকঃ ॥ 

কপিঃ সহঅং দ্িবানামব্বানাং খ্জিসত্তমঃ। 

এষ দ্বাদশসাহস্্রী যুগাথাা কবিভিঃ কৃত ॥ 

এভৎ নহঅগুণিত মহত্রান্ধামূদাহতম.॥ 
বন্ধণে! দিবসে ব্রঙ্গন মনবই স্থাশ্ততুর্দশ। 
ভবস্তি ভাগশন্তেমাং সহত্ং তদ্িতজাতো 

দেবাঃ সপ্র্ষয়ঃ সেন্ত্রা মন্থৃস্তৎহথনবো নৃপাঃ। 

মুনা সহ স্য্গান্তে সংহ্িযস্তে চ পূর্ব্ববৎ ॥ 

তুবু গাঁণাং সংখা ।ত1 সাধিক। হোকসপ্ততিঃ। 

ন্বস্তরং তস্ত সংখাাং মানুষান্বিমিবোধ মে ॥ 

ব্ংশৎকোট্যস্ত সম্পূর্ণাঃ সংখাতাঃ সংখায় দ্বিজ 
প্রষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতাঁনি চ সংখ্যয় ॥ 
বংশতিশ্চ সহআাঁণ কালোইয়ং সাধিকং বিনা। 
।তননন্বস্তরং প্রোকং দিটবোর্ধবৈনিবোধ মে | 
অটো শতপহতরাণি দিব্যর1 সংখায়া যুতম্। 

 খিপঞ্চাশৎ তথান্যানি সহঙ্বাণাধিকানি তু! 
 চতুর্দশগ্ুণো হোষ কালো ব্রাঙ্গামহঃ স্বৃতম.। 

তস্তান্তে প্রলয়ঃ প্রোজো ব্রন্মন নৈমিকিকো বুধৈঃ 
ভুর্লেকোইথ ভূবর্লোকঃ অ্বর্লোকশ্চ বিনাশিনঃ | 
তথা বিনাশমায়তি মহর্লোকশ্চ ভিষ্ঠতি | 
। তদ্বাসিনোইপি তাপেন জনলোকং প্রয়াস্তি বৈ। 
একার্ণবে চ ভ্রেলোকো ত্রহ্গ! স্বপিতি বৈ নিশি ॥ 

| তৎপ্রমাণৈব সা রাল্রিস্তদস্তে স্থজাতে পুনঃ। 
৷ এবন্ত ব্রহ্গণে। বর্ষমেকং বর্ষশতস্ত তৎ ॥ 
শতং ছি তন্ত বর্যাণাং পরমিত্য ভধীম্নতে । 
প%শ্স্তথ। বর্ষৈঃ পরাদ্ধামিতি কীর্কাতে ॥ 
এবমস্ত পরাদ্ধান্ত ব্যতীতং দ্বিজসন্তমঃ। 
যস্তান্তেইভুন্মহাকল্পঃ পালন ইতাভিবিশ্রুতঃ ॥ 
দ্বিতয্ পরাদ্ধ্যস্ত বর্তমানন্ত বৈ দ্রিজ। 
বরাহ ইতি কলপোইয়ং প্রথম? পরিকল্পতঃ ॥ 

ইত্তি মার্কগেয়ে মহাপুর।ণে ব্রহ্গাযুঃগ্রমাণং 
নাম ষটচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। 

পপ পিপি 

ণ্৫ 

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। 

ত্রৌষ্ট কিরুবাচ।' 

যথা সনর্জ বৈ ব্রদ্ম! ভগবাণাঁদকুৎ প্রাজাঃ 1 

প্রজাপতিপতির্দেবস্তন্মে বিস্তরতো বদ ॥ 

মার্কগেয় উবাচ ।' 

কথয়ামো'ষ তে ব্রহ্মন্ সসঙ্জ ভগবান্ যথা । 
লোককুচ্ছাখতঃ কত্নং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম॥ 

পদ্মাবসানে প্রলয়ে নিশাস্প্তোখিতঃ গভুঃ। 
সন্বোদ্রিক্তস্তদ! ব্রহ্ম! শূনাং লোকমবৈক্ষত | 
ইনঞ্চোদাহ্রস্তাত্র শ্লোকং নারায়ণং গ্রাতি। 
বরহ্মপরূপিণং দেবং জগতঃ প্রভবাপায়ম। 
আপে! নার বৈ তনব ইত্যপাং নাম শুশ্রম । 
তাল্ শেতে স যন্মাচ্চ তেন নাগাঁয়ণঃ স্বৃতঃ ॥ 
বিবু্গঃ সলিলে তশ্মিন বিজ্ঞায়ান্তর্গভাং মহীম ॥ 
তহুমানাৎ সমুদ্ধারং কর্তৃকামন্তদ! ক্ষিতেঃ ॥ 
অকরোৎ স তনূরন্যাঃ কল্পাদিযু যথা পুরা। 
মত্স্কুম্মাদিকান্ততবত্বারাহং বপুরাস্থিতঃ ॥ 
বেদযজ্ঞময়ং দিবাং বেদষজ্ঞময়ো! বিভুঃ। 
রূপং কৃত্বা' বিবেশাগ্স, সর্বগঃ সর্বসম্তবঃ ॥ 
সমুদ্ধ-ত্য চ পাত্তা লান্মুমোচ সলিলে ভুবম। 

জনলোকস্থিতৈঃ সিদ্ধৈশ্চিন্ত্যমাঁনে। জগৎ্পতি£॥ 
তস্তোপরি জলৌঘস্ত মহতী নৌরিব স্থিতা। 
পিততত্বাৎ তু দেহস্ত ন মহী যাতি সংপ্রবম্ ॥ 
ততঃ ক্ষিতিং সমীকৃতা পৃথিব্যাং সে|হস্থজদিশরীন্ 
প্রাক্সর্গে দহাহানে তু তদ। সন্বর্তকাযিনা। 
হেনাগ্লিনা বিণীর্ণাস্তে পর্বত! ভূবি সর্বশঃ ॥ 
শৈল একা বে মগ! বায়ুনা'পত্ত সংহতাঃ | 

নিষক্কা যন্ত্র যস্তরানংক্ঞ তব্াচলাহভবন্ ॥ 
ভূবিভাঁগং ততঃ কৃত্বা সপ্তীপোপশোভিতম্। 
তৃরাদ্য।ংশ্চতুরে৷ লোকান পূর্ববৎ সমকল্পয়ৎ ॥ 
টিং চিন্তয়তস্তন্ত কল্লাদিষু যথা পুর! । 
শবুদ্ধিপূর্ববকস্তন্ম(ৎ গ্র!ছভূতস্তমোময়ঃ ॥ 
তমো! মোহে] মহামোহত্ত মিশে! থৃপ্ধনংজ্িতঃ 

অবিদ্যা পঞ্চপূর্্বৈষ। গ্রাঁছুভূতি! মহাত্মনঃ ॥ 
পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গে। ধ্যায়তোহপ্রতিবোধবান্। 
বহিরস্তশ্চাপ্রকাশঃ সংবৃতাত্মা নগাত্মকং ॥ 
মুখা! গা যতশ্চোক্তা মুখ্যসর্গন্ততন্ত্বয়ম। 
তং দৃষ্টা সাধক সর্গমমন্যদগরং পুনঃ ॥ 



৭ 

তশ্তাভিপ্যায় তঃ নর্গং তিষ্যকৃজরে।তো। হাবর্তিত | 

সমাজ তির্যক্ প্রবুতিঃ মা! তির্যাকআোতস্ততঃ স্বৃতঃ 

পশ্বাদবস্তে বিখ্যাভা্তমঃপ্রায়। হাবেদ্িনঃ। 

উৎ্পথগ্রাহিণশ্সৈর তেহজ্ঞাঁনে জ্ঞানমাঁননঃ | 
অহঙ্কৃত] অহংমান1 আষ্টাখিংশত্বিধাতআক'ঃ। 

অস্তঃগ্রাক'শান্তে সর্ষে আবৃতাস্ত পরম্পরম্ ॥ 

তমগাগাধকং মত্ত! ধ্যায়ঠোইন্াস্ততোইভনৎ। 

উর্ধাসশ্োতন্তু ীয়স্ত সাত্বিকোর্ধমবর্ধত | 

তে সুখগ্রীতিবছল। বহিরস্তস্রণাবৃতাঃ। 
প্রকাশ। বছিরস্তল্চ উর্ধলোতইসমুদ্ভবাহ ॥ 

তৃ্টাম্মনন্তু তীয়স্ত দেবসর্গে হি সস্থৃতিি। 
তপ্সিন্ সর্গেভবৎ প্রীতিনিষ্পন্নে বরদ্ধণস্তদা ॥ 
তঞ্চোহন্যং স ভদ| দদেট সাঁদকং সগণুদ্তমম্। 
তথাভিধায়তস্তহ্য সতাভিধ্যায়িনন্ত তঃ ॥ 
প্রুর্ঘভৌ তদাপ্যক্তাদর্বাকৃম্রেতস্ত সাঁদকঃ। 
যন্মাদর্বাপ্বাবপ্তন্ত ততোহর্মাকশো তত্ব তে॥ 

তে চ প্রকাশবছুগাস্তমোত্রিক্তা বজোহধিকাহ। 

তশ্বাৎ তে দুঃখবন্ুলা ভূয়োভূয়শ্চ কারিণঃ। 
গুকাশ। বহিরন্তশ্চ মনুষ্যাঃ সাধকাশ্চ তে॥ 

পঞ্চমে!হমু গ্রহঃ সর্গঃ স চতুর্ধা বাবস্থিতঠ | 
বিপর্যযয়েণ মিদ্ধা। চ শান্তা তুষ্টা। ততৈব চ॥ 
নিবৃত্তিং বর্ধমানঞ্চ তেই: শনান্ত বৈ পুনহ। 

ভূতাদিকাঁশাং ভূত্তাঁনাং বষ্ঠঃ সর্গঃ স উচাতে। 
তে পরিগ্রহিণঃ শর্ধে সংবিভাগরতাস্তথ]। 

চোদনাশ্চাপাশ্ীলাশ্ ক্ষ্েযে। ভূগাদিকাশ্ঠ তে॥ 
'গথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ে। ভঙ্গণস্ত সঃ। 
তন ধাণ।ং দ্বিতীয়স্ত ভূতপগঃ স্ উচ্যতে ॥ 
নৈক্ারিকন্মভীয়স্ত সগশ্চৈধিযকঃ শৃতঃ | 
ইচ্যেয গ্রাকৃতঠ সর্গঃ সন্তুতো। বুদ্ধিপূর্বকঃ ॥ 

মুখযসগশ্চতুর্থস্ত মুখা। বৈ স্থাবরাঃ স্থৃতাঃ। 
তিরাকলোতস্ত যঃ প্রোকজস্তিয।গৃষোন্যঃ স পঞ্চমঃ 
ততোহদ্ধঝে।তনাং ষষ্টো দেখসগন্ত সন্ৃতঃ। 

ততেহর্ব।কৃআৌতস।ং সগঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ॥ 
অষ্টমোহমুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্বিকস্তামমশ্চ সঃ। 
গটৈতে বৈকৃতাঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্ত ত্রয্নঃ স্ৃতাঃ। 

গ্রকতে। টুবক্কভট্চৈৰ কৌমারে। নবমঃ স্ৃতঃ। 
ইচেভাতে বৈ সমাখ্যাতা নব সর্গাঃ প্রজাপতেঃ ॥ 

মার্কখেয়পুরাণম্ |... 
জী ও ঢ চ্বািংশোহ ধ্যায়ঃ | 

»ভলং খ্ব থু 

কষ্ট কিরাদি মু 

সমাঁদাৎ কথিত। স্থষ্টিঃ সমাগৃ ভগবত মম। 
দেবাদীনাং ভবং ব্রহ্মন্ বিস্তরাঁৎ তু শ্রবীহি মে 

মার্কগেয় উবাচ। 
কুশলাকুশলৈত্রক্ষন্ ভাঁবিতা পূর্ববকর্মতিঃ | 
খ্যাতা তথা হানির্ধ-ক্তাঃ প্রলয়ে হা,পসংহৃতাঃ ॥ 

দেবাদাঃ হ্থাববাস্ত।শ্চ গ্রজ। বন্গংশ্চতুর্বিধাঃ। 
্রহ্মণঃ কুর্বতঃ স্থষ্টিং জঙ্ভিরে মানপাস্তদাঃ ॥ 
ততো! দেবসুবপ্তৃন্ মানুষাংস্ চতুষ্টযমূ। 
শিস্থক্ষ্রস্তাংগ্তে তানি শবমীয্ানমযূযুজৎ ॥ 
ুক্তাত্মনস্তমোমাত্রা উদ্রিক্গাভূত প্রঙ্গাপতেঃ। 
গিস্যক্ষোর্জঘনাৎ পুর্বনসথর! জভ্তিরে ততঃ ॥ 
উত্সসর্ ততস্তান্ত তমেমাহা আকাং তনুম্। 
সাপবিদ্ধা তনুস্তেন লদ্যো। রাত্ররজায়ত ॥ 
অন্তাং তন্থমুপাদায় সিস্থক্ষুঃ ভ্বীতিমাপ সঃ। 
সবোদ্রেকাস্ততে। দেবা মুখতস্তশ্ত জন্ঞিরে ॥ 

উত্সঙ্জ চ ভূতেশস্তন্থং তামপ্যমৌ বিভূঃ। 
সা চাঁপবিদ্ধ! দিবসংঃসন্বপ্রায় নজায়ত ॥ 

নি ততোহন্থাং জগৃহে তন্ুুম্। 

পিতৃবন্মগ্ত মানস্ত পিতবন্তস্ত জরে ॥ 

স্্ট পিতুন্টৎনসর্জ্জ তন্থুং তামপি স প্রতৃঃ। 
মা! চোৎস্থষ্াভবৎ সন্ধা! দিননক্তান্তুরস্থিতা ॥ 
রজোমাত্রাত্মিকামন্তাং তন্গং ভেজেইথ স প্রভু: 

ততো] মন্ুষাঃ মন্তৃতা রঙ্গে মান্রাসমুদ্তবাঃ ॥ 
কট মন্টযা!ন্ সপিউরুৎসসঙ্জ তন্ুং ততঃ 
জ্যতনা সমভবত মাচ নক্তান্তে ইহ খেচযা। 

ইত্যেতান্তনবপ্তস্ত দেবদেবস্ত দীমতঃ। 

থাতা রাত্রাহনী চৈব সন্ধ্যা জ্যোত্ন]চ বৈ 
জোযাৎক্না সন্ধ্যা ততৈবাহঃ সত্তমাত্রাত্বকং ত্র 
তমোনাত্রাত্মিক রাত্রি স। বৈ তন্মাৎ ত্রিষা 
তন্মাদেব। দিব! রাজ্রাবস্রাস্তত বলান্িতাঃ। 

জোতম্নাগমে চ মন্তজাঃ সন্ধযায়াং পিতরম্তৎ 
ভবস্তি বলিনোঁহধুৰা। বিপঙ্গাণাং ন সংশর: 
তদ্ধিপর্যযয়মানাদ্য প্রয়ান্তি চ বিপর্যযয়ম্ ॥ 

ইতি মার্কণেয়ে মহাপুরাণে প্রাকৃতবৈকৃতদর্গো! | দেযাত্! রাত্রাহনী সন্ধ[ চত্বার্য্েতানি বৈ প্র 

নাম সপ্ততত্বাধিংশোহধ্যায়ঃ। 
সপ পা আপা 

রহ্মণস্ত শরীরাণি ত্রিগুণোপশ্রিতানি তু ॥ 
চত্ব!র্্যেতাহাথোতপাদয তনুমন্তাং প্রজাপতি 



একোনপঞ্চাশোহ্ধ্যায়ত | 

রঞজন্তমোময়ীং রাক্দৌ জগৃহে ক্ষত ডতবিত্ঃ ॥ 
তদন্ধকারে ক্ষুৎক্ষামানসৃজন্তগবানজঃ। 
বিরূপান্ শ্মশ্রলানত্মারনধাস্তে চ তাং তন্ুম্॥ 
সস্যাম ইতি তেভো হস্তে য উচ্স্তে তু রাক্ষমাঃ। 
যঙ্গাম ইতি যে চোচুস্তে যক্ষা যক্ষণাদ্ধিজ ॥ 
তান্ দৃ। হাপ্রিয়েণাস্ত কেশ! শীর্যাস্ত বেধসঃ | 
সমায়োহণহীনাশ্চ শিরসো। ব্রহ্গণত্ত তে। 

সর্পণাৎৎ তেইডবন্ সর্প হীনত্বাদহয়ঃ শ্বৃতাঃ ॥ 
সর্পান্ দৃষ্ট1 ততঃ ক্রোধাৎ ক্রোধাত্মমনো বিনিশ্ম্মে 
বর্ণেন কপিলেনোগ্রান্তে ভূতাঃ পিশিতাশনাঃ ॥ 
ধাঁয়তে! গাং ততস্তস্য গন্ধর্বা জজ্ভিয়ে স্থতাঃ | 
জজ্িরে পিবতো! বাচং গন্ধর্ান্তেন তে স্বৃতাঃ ॥ 

অষ্টান্বেতাস্থ স্থষ্টা্থ দেববোনিষু স প্রত্ুঃ ॥ 
ততঃ স্বদেহতোইন্তানি বয়াংলি পশবোইস্জৎ। 

মুখতোইজাঃ সনর্জাথ বক্ষপশ্চাবয়োইহজৎ। 

গাঁবশ্চৈবোদরাদ্থ ক্ষ! পার্্াভ্যাঞ্চ বিনির্্মে | 
পত্ভাধাশান্ সমাতক্ান্ রাসভাগ্চশকান্ মুগান্। 

উষ্টানশ্বতবাংশ্ৈব নানারপাশ্চ জাতয়ঃ ॥ 
ওষধ্যঃ ফলমূলিন্যে! রোমভ্যন্তস্ত জভ্ভিবে | 
এবং পশ্বোষধীঃ স্থ্ট1 হামজচ্চাধবরে বিভূঃ | 
তম্মাদাদো তু করস্ত জ্রেতাযুগমুখে তদা ॥ 
গৌবক্ষো মহিষো মেষঃ অশ্বাশ্বতরগঞ্দভাঃ। 
এতান্ গ্রামাঁন্ পশ্নাভ্রারণা|ংশ্চ নিবোধ মে ॥ 
শ্বাপদং দ্বিখুরং হ্তী বাঁনবাঃ পক্ষিপঞ্চমাঃ। 
ওদকাঃ পশবঃ যষ্ঠ'ঃ সপ্তমাস্ত সবীস্যপাঁঃ ॥ 
গায়ল্লীঞ্চ তৃ'চঞ্চেব ত্রিবৃৎ সাম রথন্তবম্। 
অগরিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্শমমে প্রথম'নুখাঁৎ | 
যজুংষি ত্রৈ্ট'ভং ছন্দঃ স্োমং পঞ্চদশং তথা । 
পৃহতৎ্সাম তণাক্থঞ্চ দক্ষিণ[দস্থজন্ুখাৎ ॥ 
সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোতং পঞ্চদশং তথা । 
বৈদ্পমতিরাঞ্চ নির্ঘ্মে পশ্চিমান্ুখাৎ ॥ 
একবিংশমধর্বাণমাপ্ো্যামাণমেব চ। 

অনুষ্টতং সটবরাজমুস্তরাদস্থ্গদুখ|ৎ | 
বিছ্যতোইশনিমেঘাংস্চ রোহিতেন্ত্রধনূংষি চ। 
বয়াংমি চ সসর্জাদো করন্ত ভগব!ন্ বিভূঃ ॥ 
উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভান্তস্ত জক্তিরে। 
| চতুষটযং পূর্বং দেবাস্থরপিতৃন্ প্রজাঃ ॥ 
ততোহস্জৎ স ভূতানি স্থাবরাণি চরাপি চ। 
বক্ষান্ পিশাচান্ গন্ধর্াংস্তথৈবাগ্মরসাংগণান্। 
নবকিগররক্ষাংসি বয়ঃপশুমুগোরগান্। 
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অব্য়ঞ্চ বায়টব যদিদং স্াণু জঙ্গমম্ ॥ 
তেষ।ং বেষানি কর্্মাণি প্র।ক্ স্থষ্টেঃ প্রতিপেদিরে! 
তান্যেব প্রতিপদান্তে স্থজামানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 

হিংশ্াাহিংস্রে মৃছক্ররে ধন্মাধর্ধা বৃতানুতে । 
তদ্ভাবিতাঃ প্রপনান্তে তম্মাৎ তত তন্তা রোচতে ॥ 
ইন্জ্িয়ার্থেষু ভূতেষু শরীরেু চ স গ্রভূঃ। 
নানাত্বং বিনিয়োগঞ্চ ধাতৈব বাদধাৎ পয়ম্ ॥ 
নাম বূপঞ্চ ভূভানাং কৃতানাঞ্চ গ্রপঞ্ধনম্। 

বেদশবেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ ॥ 
খষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ দেবেমু স্ষ্টয়ঃ। 
শর্বর্যন্তে প্রহ্থতানামনোষাঞ্চ দদাতি সঃ ॥ 
বগর্ধা বৃতৃলিঙ্গানি নানারূপাঁণি পর্যয়ে। 
দৃ্যস্তে তানি তান্যেৰ তণ! ভাব! যুগাদিযু ॥ 
এবম্বিধাঃ স্থটয্ত ব্রন্মণোইবাক্রজন্মনঃ। 
শর্বর্ধান্তে প্রবুদ্ধন্ত কাল্প কলে ভবপ্তিনৈ ॥ 

ইতি মার্কওেয়ে মহাপুরাণে স্গ্টি প্রকরণে- 
ইষ্টচতারিংশেহ্ধ্যায়ঃ| 

একোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ। 
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ক্রৌষ্টকিরুব/চ। 
অর্বাকজোতত্ব কথিতে! ভবতা যস্ত মান্ুষঃ | 
ব্রন্মন্ বিস্তরতো ভ্রু ব্রহ্মা সমস্যজদ্যথ! ॥ 
যথ| চ বর্ণানস্থজদযদগুণাশ্চ মহামতে। 
যচ্চ বেষাং স্বৃতং কন্ম বিপ্রাদীনাং বদঙ্গ তত ॥ 

মার্কেয় উবাচ । 
ত্রঙ্মণঃ স্থজতঃ পুর্বং সতাাভিধারিনস্তথা। 
নিথুনাশাঁং সহশ্রন্থ মুখাৎ সোইথাহথজন্মনে ॥ 

জাতান্তে হা,পপদ্ান্তে সবোদ্রিষ্তাঃ সচেতসঃ। 
সহঅমন্যদ্ক্ষস্তো মিথুনানাং সসর্্জ হ॥ 
তে সন্বে রজসোদিক।ঃ শুক্মিণশ্চাপ্যমর্ষিণঃ। 
সমর্জান্যৎ সহতস্ত দ্বন্ানামুকতঃ পুনঃ ॥ 
রজন্তমোভ্যামুদ্রিন্ত! ঈহাশীলাস্ত তে শ্বৃত'| 
পঞ্ত্যাং সহঅমন্যচ্চ মিথুনানাং সসর্জ হ॥ 
উদ্রিক্রান্তমস! সর্বে নিঃঞ্কা হাললচেতসঃ। 
ততঃ সংহর্ষমাণান্তে দ্বন্দ! ৎপাস্ত প্রাণিনঃ | 
অনে]ান[হচ্ছ,য়াবিষ্টা। মৈথুনায়ো পচক্রমুঃ। 
ততঃপ্রস্থতি কল্পোহন্মিন্ মিথুনাণাং ছি সস্ভবঃ॥ 
মাগি মান্তর্ভবং ঘ তুন তদ।সীৎ তু যোন্সিতাম্ 
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তম্মাৎ তদা ন নুবুষুঃ সেবিতৈরপি মৈথুনৈঃ ॥ 
আমুযোহাস্ত প্রহ্থয়গ্ডে মিধু নোব তাঃ সৎ । 
ততঃ প্রস্থতি কল্েহম্মন্ মিথ্র।ন।ং হি সম্ভবঃ॥ 
ধ্যনেন মনসা তাপাং প্রজানাং জাঁয়তে সকৃৎ। 

শন্দাদির্লিষয়ঃ শুদ্ধঃ প্রত্যেকং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ 
ইতোষ| মাননী স্ষ্টি্য! পৃর্ববং বৈ প্রজাপতেঃ। 
তন্টাধায়সম্ভৃতা। ষৈরিদং পুরিতং জগ ॥ 
সরিৎসরঃংনমুদ্রাংস্চ সেবন্তে পর্ধতানপি। 

তান্তদা হ্ৃল্পশীতোষ্চ। যুগে তন্মিংশ্চরস্তি বৈ ॥ 
তৃপ্তিং স্বাভাবিকীং 'প্রপ্তা বিষয়েষু মহামতে। 
ন তাঁসাঁং প্রতিঘথাতোহস্তি ন দ্বেষো নাপি মৎসরঃ 

পর্বতোপধিসেকিনো। হানিকেতাত্ত্ সর্বশঃ | 
ত1 বৈ নিষ্কামচারিণ্যে। নিত্যং মুিতমাননাঃ ॥ 

পিশ।চোঁরগরঙ্গাংসি তথ! মতসরিণো জনাঃ। 

পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব নক্রা মতস্তা। সরীন্যপাঃ | 
অবারক1 হাগজ| ব। তে হাধন্ম গ্রহৃতয়ঃ। 

ন মূলফলপুষ্পাণি নার্ভবা বংসরাণি চ॥ 

সর্বকাঁলন্থথঃ কালে। নাত্যর্থং ঘন্শীততা | 

কালেন গচ্ছন্তা তেষাং চিত্র! সিদ্ধিরজায়ত ॥ 

ততশ্চ তেষাং পূর্বান্ধে মধ্যাহে চ বিউপ্ততা। 
পুনস্তথেচ্ছতাং তৃপ্তিরনায়াসেন সাভবং ॥ 

ইচ্ছতাঞ্চ তথায়ামো মনসঃ মজায় । 
অপাং সৌন্মন।ৎ ততস্ত।সাং সিদ্ধির্নান] রসোল্লসা ॥ 

সমজাম়ত চৈশান্তা সর্ধকামপ্রদায়িনী। 
অসংস্কা্ধো; শরীরৈশ্ প্রঙ্জান্তাঃ স্িরযৌবনাঁঃ 1 
তাদাং বিন! তু মন্কল্পং জায়ন্তে মিথুনাঃ প্রজাঃ। 

সম জন্ম চ রূপঞ্চ ভ্রিয়ন্তে চৈব তাঃ সমম্ ॥ 

অনিচ্ছাদ্বেষলংযুক্ত বর্তস্তে তু পরম্পরম্। 
তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ধা অধমো[্তমতাঁং বিন! ॥ 
চত্বারি তু সহআ্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি তু। 

আয়ুঃপ্রমাণং জীবস্তি ন চ ক্রেশাদ্িপত্যয়ঃ ॥ 

স্খাৎ স্ুখতরঃ কালস্তাসাং বৈ নিয়ত স্থিরঃ। 

নাভাবে। বিদ্যতে তেষাং নাঁনাভাবস্ত থাপিব1 ॥ 
কালেন গচ্ছত। নাশমুপয়াস্তি যথ। গ্রজাঃ ॥ 
তথ। তাঁঃ ক্রমশো। নাশং জগ্ম.$ সর্বন্ধ সিদ্ধয়ঃ। 
তাস সর্বস্থ নষ্টাস্থ নভসঃ প্রচাতা নরাঃ ॥ 
গ্রায়শঃ কলবৃক্ষান্তে সূতা গৃহসংজ্রিতাঃ। 

সর্দ্গ্রত্যুপভোগস্ঠ তাদাং তেভ্যঃ প্রজায়তে ॥ 

বর্য়স্তি স্ম তেভাস্তাজ্েত্রাযুগমুখে তদ।। 

মার্কগডেয়পুরাণম। 

মাগি মান্তার্তবে।ৎপত্তা। গর্ভোৎপত্তিঃ পুনঃ পুন 
রাগোতৎপত্তা। ততস্ত'সাং বৃক্ষান্তে গৃহসংজ্িতাঃ 

ব্ষন্নস্বপরেষাস্ত পেতুঃ শাখা মহীরহ্াম্। 
বস্ত্রাণি চ প্রস্যস্তে ফলেঘাভরণানি চ॥ 

তেঘেব জায়তে তেষাং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্। 
অমাক্ষিকং মহাবীর্ষযং পুটকে পুটকে মধু ॥ 

তেন বা বর্তয়স্তি স্ম মুখে জেতাযুগন্ত বৈ। 
ততঃ কালান্তরেণৈব পুনর্লো গাৰ্িতাস্ত তাঃ ॥ 
বৃক্ষাংস্তাঃ পর্যাগৃতুন্ত মমত্বাবিষ্টচেতসঃ। 

নেশুস্তেনাপচারেণ তেশপি তাসাং মহীরুহাঃ॥ 
ততো দন্দন্যজায়ন্ত শীতোঞ্ক্ষুনুখাঁনি বৈ। 

তাস্ত দ্বন্দোপঘাতার্থ: চত্রুঃ পূর্বং পুবাণি ভু ॥ 
মরধন্ববু দুর্গেষু পর্বতেষু! দরীষু চ। 
সংশ্রয়ন্তি চ ছ্গাণি বার্সং পার্বতমৌদকম্ ॥ 
কৃত্রিমঞ্চ তথ। ছুর্গং মিত্বা মিন্বাত্মনোইগুলৈ;। 
মানার্থানি গ্রমাণানি তাস্ত পুর্ব" গ্রচক্ররে ॥ 
পরমাণুঃ পরং সথশ্মং ত্রসরেণুন্মহীরজঃ | 
বালাগ্রাঞ্চেব নিষ্াঞ্চ যুকাঞ্চাথ যবোদপ্বম্॥ 
একাদশগুণং তেষাং যবমধ্যং তথার্দুলম্। 

ষড়ঙ্গুলং পদং তচ্চ বিতন্তি দ্বিগুণং স্মৃতম্॥ 

দ্বেবিতন্তী তথ৷ হস্তে ব্রা্গযতীর্থাদিবেষ্টনম্।' 
চতুরহস্তং ধনুদ্দণ্ডে। নাড়িকাযুগমেব চ ॥ 

ধনুষাং দ্বে সহস্মে তু গবু। তিস্তচ্চতুগ্ড ণম্। 
প্রোক্তঞ্চ যোজনং গ্রাজ্েঃ সংখ্যানার্থমিদং পরং 

চতুর্ণামথ ছুর্গাণাং স্বসমূখানি ত্রীণি তু। 
চতুর্থং কৃত্রিমং দুর্গ: তচ্চ কুর্ষ।াৎ সতন্ত তে॥ 

পুরঞ্চ খেউকঞ্গৈব তদ্বদ্দ্রোণীমুখং দ্বিজঃ। 
শখানগরকর্ধাপি তথ! কর্বটকং ত্রয়ী ॥ 
গ্রামসজ্বোষবিস্তাঁসং তেষু চাবসথান্ পৃথক্॥ 
সোতৎসেধবপ্রকারঞ্চ সর্বতঃ পরিখাবৃতম্ ॥ 

যোঙ্না দ্াদ্ধবিষ্স্তমষ্টভাগায় তং পুরম্। 
গ্রাগুদকৃষ্ঈবনং শস্তং গুদ্ধবংশবহির্গমমূ। 
তদর্দেন তথ! খেটং তৎপাদ্দেন চ কর্বটম্)।' 

ন্যুনং ভ্রোণীমুখং তক্মাদষ্টভঁগেন চোচ্যতে ॥ 
শীখানগর কঞ্চান্তন্ন্ত্িসামস্তভূক্তিমৎ্ ॥ 
তথা শৃদ্রজনপ্রায়াঃ স্বসমুদ্ধিকৃষীবলাঃ। 
ক্ষেত্বোপভোগ্যভূমধ্যে বসতিগ্রগামনংজ্ঞিতা ॥ 
অন্থস্মান্নগরাদের্য কার্দ)মুপিস্ত মানবঃ। 
ক্রি়তে বমতিঃ সা বৈ বিজ্ঞেয়। বসতির্ন রৈঃ ॥ 

ততঃ কালেন বৈ রাগস্তান।মাকম্মিকোইভবৎ ॥ ; ছৃষ্টগ্রায়ো বিন] ক্ষেত্রেঃ গরভূমিচরে। বলী। 



পঞ্চাশোহ্ধ্যায়ঃ। 

গাম এবাক্রমীসংজ্ঞো রাজবললভল-শ্রয়ঃ ॥ 
5 এবং নগরার্দীংস্ত কুত্বা বানার্থমাতবনঃ। 
নকেতনানি দ্বন্ছানীং চক্ুরাবসথায় বৈ॥ 
[হাকার! স্ব! পূর্ব্বং তেষামাসন্ মহীরুহাঃ। 
থা সংস্থা তৎ সর্্মং চক্তুর্বেশ্মানি তাঁঃ গ্রজাঃ। 
ক্ষন্তৈবং গতাঃ শাখাস্তথৈবঞ্চ!পর] গতাঃ। 
তাটশ্চবোন্নতাশ্চৈব ততচ্ছালাঃ গ্রচক্রিরে ॥ 
1ঃ শ'গাঃ করবৃক্ষাণাং পুর্বমাসন্ হ্থিজোতম। 
1 এব শাখ। গেহানাং শালাত্বং তেন ভাম্ব তৎ 

ত্বাগন্দোপঘতং তে বার্তোপায়মচিস্তয়ন। 
নষ্টেযু মধুন| সার্ধং কল্বৃক্ষেঘশেষতঃ ॥ 
বিষাদব্যাকুলাস্ত। বৈ প্রজ ভৃষ্াক্ষধার্দিতাঃ। 
ততঃ প্রাহুর্বভৌ তাসাং পিদ্িশ্েতামুখে তদা ॥ 
বার্তা স্বসাঁধি'ত হান্ত। বৃষ্টিস্তানাং নিকামতঃ। 
তাসাং বৃষ্টাদকানীহ যানি নিম্নগতানি বৈ। 

বষ্ট্যাবরুদ্ধৈরভবৎ শ্রোতঃখাতানি নিম্নগ!ঃ | 
যে পুরস্তাদপাং স্তোক1 আপনা; পৃথিবীতলে ॥ 
ততো ভূমেশ্চ ল'যোগাজোষধবন্সাস্তদাভবন্। 

অফালকৃষ্টাশ্চান্ুপ্! গ্রাম রণ্যাশ্ততুর্দণ ॥ 
ধতুপুষ্পফলাশ্চৈব বৃক্ষা গুক্মান্চ জঙ্ভিরে। 
প্রাছুর্ভাবস্ত ত্রেতায়।মাদেইয়মৌযধস্ত তু ॥ 
তেনৌষধেন বর্তস্তে প্রজ'ষ্কে তাযুগে মুনে। 
রাগলোভো সমাসাদ্য গ্রজান্চ।কম্মিকৌ তদ!1 
ততস্তাঃ পর্যযগৃহ্বন্ত নধীক্ষেত্রাপে পর্বতান্। 

বক্ষ গুলৌষদী শ্চৈবমাত্মন্তাগাদ্যথাবলম্ ॥ 
তেন দে'ষেণ তা নেশুরোধধে]া মিষতাং দ্বিজ। 

অগ্রসন্ত্য,গপৎ তান্তদৌষধো। মহামতে ॥ 
পুনস্তান্থ প্রনষ্টান্ বিভ্রান্তাস্তাঃ পুনঃ প্রাঃ | 
এন্ধাণং শরণং জগা, ক্ুধা্াঃ পরমেষ্টিনম্। 
সচাঁপি তন্বতো জ্ঞাত্বা তদা। গ্রস্তাং বন্থন্ধবাম। 
বত্নং কৃত সষেরুস্ব ছুদোহ ভগবাঁন্ বিভ্ঃ ॥ 

হু'গ্ধয়ং গৌন্তদ! তেন শদানি পূরথ্থিবীতলে । 
জরজ্ঞরে ভানি বীজানি গ্রাম্যারণ্যাত্ত তাঃ পুনঃ 
ওষধাঃ ফলপাকান্ত! গণাঃ সপ্তদশ স্বতাঃ। 

বাঁহয়ন্চ ববাশ্চৈব গোধুমা অণবস্তিলাঃ ॥ 
প্রিয়ঙ্গবো হারারাশ্চ কৌরদু্াঃ সচীনক!ঃ। 
মাষা মুদগা মহ্থরাশ্চ নিম্পাবাঃ সকুলখকাঃ | 
অ।ঢকাশ্চণকাশ্চৈব গণাঃ সদশ স্থৃতাঃ | 
ইতোত! ওষধীনান্ত গ্রাম্যাণাং জাতয়ঃ পুর] ॥ 
ওনধে যজ্জিয়া্চৈৰ গ্রাম।ারণাংশ্চতুর্দশ | 

৭৯১ 

ব্রীহ.শ্চ য.াশ্চৈব গোধুমা অপন স্তলাঃ ॥ 
প্রিয়গুমপ্ূমা হোতে মষ্টমান্ত কুলথকা;। 
হ।মাকান্বণ নাবর! যত্তিলাঃ মগবেধুকাঃ ॥ 
কুরুধিন্দ! মর্কটকান্তখাত পুগধাশ্চ যে। 

গ্রাম্যারণ্য'ঃ স্ৃতা হোত ওষধ)শ্চ চতুর্দশ ॥ 
যদা প্রস্থষ্টা ওষধো! ন ও রোহস্তি তাঃ পুনঃ । 
ততঃ স তাসাং বৃদ্ধর্থং বর্কোপায়ং চকার হ॥ 
রঙ্গ স্বয়ভূর্তগবান্ হস্তসিদ্ধিথ কর্্মনীম্। 
ততঃপ্রভৃতাখৌষঘ।ঃ কৃষ্টপচা সত জজ্জিবে ॥ 
সংপিদ্ধায়ান্ধ বার্তায়াং ততস্তাসাং স্বয়ংপ্রতু । 
মর্যাদা স্থাপয়ামাস যথাগ্ঠায়ং যথাগুণম্॥ 
বর্ণানা মা শ্রণাণাঞ্চ ধর্্মান্ ধর্শভূতাং বর। 
লোকানাং সর্ববর্ণানাং সমা গ্বশ্মার্থপাঁপিন।ম্ ॥ 
প্রাজাপত্য* ব্রা্গণানাং শ্বৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম, 
স্থানটমন্্রং ক্ত্রয়াণাং সংগ্রামেষপল দ্িনাম্। 
বৈগ্তানা: মরুতং স্তানং ধর্মনুবর্ভতাম্। 
গান্ধর্বং শু্রজাত'নাং পরিচর্ধ্যান্থবর্তভাম ॥ 
মঞ্টাশীভিসহজানামূনীণামুদ্ধরে তসাম্। 
স্বতং তেযাপ্ত যৎ স্থানং তদেব গুরুবা মনাম্। 
সপ্ুধীণাস্ত যৎ স্থান শ্বতং তদ্থৈ বনৌকমাম্। 
প্রাজাপতাং গৃহস্থানাং ন্যাপিন।ং ব্রদ্মণঃ ক্ষয়ম্। 
যোগিশা'মৃতং স্থানমিঠি বৈ স্থানকরন। ॥ 

ইতি মার্ক গেয়ে মহাপুবাণে ্থষ্টি গ্রকরণে 
একোনপঞ্চশোধ্ধ]ায়ঃ। 

পঞ্চাশোষ্ধ্যায়ঃ | 

€ ০১৩ সপন ৬ ০১- 

মার্কগেয় উব!চ। 
ততোই২ভিধায়তন্তপা জঙ্ঙিরে মাণস*ঃ প্রব্নাঃ। 
তচ্ছরীরসগুত্পটৈঃ ক।বযেটগ্তঃ কারণৈঃ সহ 
ক্ষেতজ্ঞাঃ সমবর্তৃন্ত গাত্রেভাগ্তস। ধীমত:। 
তে সর্ধে সমবর্তৃন্ত যে ময়! প্রাগুদাহ্রতাঃ ॥ 
দেবাদাঃ গ্রাবরাস্তাশ্চ ত্ৈগুণাবিষয়াঃ স্তাঃণ 
এবভ্্তানি স্থষ্টানি স্থাবরাণে চর়াণি চ॥ 
যদ।স্য ত!ঃ প্রক্গঃ সর্বা ন বাবদ্ধন্ত ধীমতঃ| 
অথান্য।ন্ মানসান্ পুত্রান্ সদৃশানায়নোহহৃজৎ 
ভৃগুং পুলন্তযং পুশহং ক্রতৃমঙ্গিরসত তথা। 
মরীচিং দক্ষমন্রি্চ বশিষ্টব মানসম্ ॥ 
নব ব্রঙ্গণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ। 



৮০ | মার্কতেয়পুরাণমূ। 

ততোহস্থজৎ পুনব্র্গ। কদ্রং ক্রোধাত্মসস্তবম্ ॥ 

সম্করখৈঃব ধর্দর্চ পৃর্বেষামপি পৃর্বজম্। 

সনন্দনাদয়ে যে চ পূর্বং স্থষ্টাঃ য়ভূব। | 

নতে লোকেষু সক্জন্তে। নিরপেক্ষ: মমাহিতাঃ 

সর্দে তেহন।গতজাঁন। বীতরাগা! বিমৎসবাঃ | 

তেঘেৰং নিরপেক্ষেমু লোকস্থৃষ্টো মহ আুণ১। 

বরদ্দণোহভূন্মহাক্রোধস্তত্রোৎগনোইর্কন্সিতট ॥ 
তদ্ধনারীণরবপুঃ পুরুযৌইহতিশবীরণাঁন্। 

বিভঙ্গাক্মানমিতুযক্ত। দ তদান্তর্দধে ততঃ | 

সচোক্তে। তৈ পৃথক্ দ্ীত্বং পুরুষত্ব তথাকরোঁং। 

বিভেদ পুরুষতঞ্চ দশধা চৈকধ। তু সঃ॥ 

সৌমাসৌটোয্তথা শাস্তৈঃ পুন ্ ীতব্চ স প্রভু 
বিভেদ বভৃধা দেবঃ পুকটৈবমিতৈঃ সিতৈঃ ॥ 

ততো ত্রহ্মাতআনন্তুভং পূর্কা স্বায়স্ভুবং গ্রভূঃ। 

আত্মনঃ সদৃশং কৃতা প্রজাপালো মনত দ্বিজঃ | 
শতরূপাঁঞ্চ তাং নারীং তপোনিধু তকম্সধাম্। 
্বায়ভূবে মন্তুর্দেবঃ পত্বীত্বে জগৃহে বিভুঃ ॥ 

তন্মাচ্চ পুরুষাৎ পুভ্রৌ শতরূপা ব্যজায়ত। 

প্রিয়রতোত্তানপাঁদো প্রথ্যাতাবাস্ম কর্মমভিঃ ॥ 

কন্যে দ্বেচ তথ! খদ্ধিং প্রস্থতিঞ্চ ততঃ পিতা । 

দরদ প্রন্থতিং দক্ষায় তথ! খদ্ধিং রুচেঃ পুবা॥ 

প্রজাপতি: স জগ্রাহ তয়োর্যজ্ঞঃ নদক্ষিণঃ | 

পুজো জজ্ঞে মহাভাগ দম্পতী মিথুনং ততঃ ॥ 

যক্গন্ত দক্ষিণাঁয়াস্ত পুক্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে। 

যামা ইতি সমাখ্যাত| দেবাঃ শবায়সভূবেহস্তরে ॥ 

প্রনৃত্যাঞ্চ তথ! দক্ষশ্চতআো! বিংশতিস্তথ। | 

সসর্জঘ কনগাস্তাসাঁঞ্চ সমাউনামানি মে শণু। 

শ্রদ্ধ। লক্ষীধতিত্ত্টিঃ পুষ্টিন্মেধা ক্রিয়া তথা । 

বুদ্ধি্্জা বপুঃ শাস্তিঃ সিদ্ধি: কীর্তিত্বয়োদশী। 

পত্রার্থে গ্রতিজ গ্রাহ ধর্মো দাক্ষায়ণীঃ প্রভূঃ ॥ 

তাভাঃ শিঠা মবয়ন্ত একাদশ সুলোৌচনাঃ। 

থাতিঃ সত্যগ সন্ভৃতিঃ স্বৃতিঃ প্রীতিস্তথা ক্ষমা ॥ 

তৃপ্তর্ভবে। মরীচিন্ঠ তথা চৈবঃঙ্গিরা মুনি ॥ 

গুলস্তাঃ পুলহশ্চৈব ত্রতুশ্চ খষয়স্তথা। 

বশিষ্ঠোহত্রিস্তথা বহিঃ গিতরশ্চ ষথাক্রমম্॥ 

থাত্যাদা। জণুহুঃ কনা মুনয়ে! মুনিসত্তমাঃ | 

শ্রদ্। কামং শ্রীম্চ দর্পং নিয়মং ধৃতির।তুজম্ । 

মস্তোষঞ্চ তথা তুষ্ি্পোভং পুষ্টিরজায়ত। 

মেধা শ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ॥ 

বোধ বুদ্ধিস্তথ। লঙ্জ। বিন্য়ং বপুরাত্মজম্। 

বাণ্সার়ং প্রঙ্গজে চ ক্ষেমং শাস্তিরহয়ত ॥ 

স্বথং সিদ্ধির্মশঃ কীর্তিরিতোতে ধর্স্থনবঃ | 

কামাদতিমদং হর্ষং ধর্মপৌল্রমস্থয়ত | 
হিংস। ভার্য। ত্বধন্দস্ত তশ্তাং জজ্ঞে তথানৃতম্। 

কন্ত| চ নির্খতিস্তস্তাং সুতো ছোৌ নরকং ভয়ম্॥ 
মাঁয়া চ বেদন] চৈব মিথুনং ঘবয়মেতয়োঃ। 

তয়োর্জজ্েহথ নৈ মায়। মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্ ॥ 
বেদনানম্মন্থতঞ্চাপি ছুঃখং জজে২থ রৌরবাৎ। 

মুত্যোর্বযাধিজরাঁশে'কতৃক্ণাক্রোধান্ জজ্ঞিরে। 

ছুঃখোস্তবাঃ স্বৃতা ছেতে সর্বে বাধন্দলক্ষণাঠ | 

নৈযাং ভার্ম।াস্তি গুল্রো। ব1 সর্কে তে স্থযর্ধরেতস£ 

নির্ঘতিশ্চ তথ! চান্য1 মৃতেটার্ডাধ্যা ভবন্মুনে । 

অলক্দীর্নাম তশ্াঞ্চ মৃতোাঃ পুভ্রাশ্ততুদ্দশ ॥ 
অলক্গী পুত্রক1 হোতে মুতো[রাদেশকারিণঃ । 

বিনাশকালেষু নরান্ ভজন্ত্যেতে শৃণুষ তান্। 

ইন্দ্রিষেষু দশন্সেতে তথ! মনসি চ স্থিতাঃ। 

শ্বেশ্নে নবং প্রিযং বাপি বিষয়ে যোজয়স্তি হি॥ 

অথেন্দ্রয়াণি চাক্রমা রাগক্রোধাদিভির্নরান্। 

যোজয়ন্তি যথ! হানং যাস্তাধন্ীর্দিভিদ্বিজ ॥ 

অহঙ্কারগতশ্চান্যস্তথান্তে বুদ্ধিনংস্থিতঃ। 

বিনাশায় নরাঃ স্ত্রীণাং বতস্তে মোহসংশ্রিতাঃ ॥ 

তখৈবান্তে গৃহে পুংনাং ছুঃসহো! নাম বিশ্রতঃ। 

ক্ুৎক্ষামোহধোমুখো নগ্রশ্পীরী কাকসমন্নঃ ॥ 

স সর্ধান খাদিতুং স্থষ্ঠে। ব্রন্ষণা তপসে। নিধিঃ 

দংগ্রাকরালমন্ার্থং বিবৃতান্তং সুটভরবম্॥ 

তমন্তুকানমাহেদং ব্রহ্মা লোকপিতাম€ঃ। 

সর্ধব্রহ্গময়ঃ শুদ্ধঃ কারণ* জগতোইব্যয়ঃ ॥ 

ব্রন্গোবাঁচ। 

নাত্তব্যং তে জগদিদং জহি কোঁপং শমং ব্রজ্গ। 

ত্যজৈনাং তামসীং বৃত্তিমপান্য রজসঃ কলাম্॥ 

দুঃসহ উবাঁচ। 

কুতক্ষামোহশ্মি জগন্নাথ পিগান্থুম্চাপি ছুর্বলঃ। 

কথং তৃপ্তিমিয়াং নাঁগ ভবেয়ং লবান্ কথম্। 

কশ্চাশ্রয়ো। মমাঁথহি বর্ধেয়ং যত্র নিব তঃ ॥ 

ত্রন্ষোবাচ। 

তবাশ্রয়ে। গৃহং পুংসাঁং জনশ্চাধার্ম্িকো বলম্। 

পুষ্টিং গিতাক্রিয়াহান্ত1 ভবান্ বৎস গমিষ্যতি ॥ 

বৃথা স্ফোটান্ড তে বন্ত্রমাহারঞ্চ দূদামি তে। 

ক্ষত' ক্রীটাবপন্ন্চ তথা শ্বতিরবেক্ষিতম্ ॥ 
তগ্রভাগুগতং তথ্বৎ মুখবাতোপশামি তম্। 



পঞ্চাশোহধ্যায়ঠ। 

উচ্ছিষ্টাপক্কমন্থিন্মবলীঢুমসংদ্বৃতম্ । 

'ভগ্রাসনস্থিতৈভূজিং সন্ধ্যয়োশ্চ বিদিভুধম্ । 
উদক্যোপহতং তৃক্তমুদক্যাদৃ্টমেব চ। 

মচ্চাপঘ[তৰৎ কিঞ্চিত্তক্ষ্যং পেয়মথাপি ব!। 
এতানি তব পুষ্টযর্থমন্যচ্চাপি দদামি তে 

অশ্রদ্ধয়। হতং দত্তষজ্ঞাতের্যদবনতেয়।। 

ত্নানপূর্বকং ক্ষিপ্তমনর্থীকু তমেব চা 
তাক,মাবিদ্কৃতং যৎ তু দত্তকৈবাতিবি্ময়াৎ। 
দু্ং ক্ুদধার্তদ ত্ঞ্চ যক্ষ তত্ভাগি তৎ ফলস্॥ 

ঘচ্চ পৌনর্ভবঃ কিঞ্চিৎ করোতামুণ্মকং ক্রমম্ 
নচ্চ পৌনবা যোষিৎ তৎ যক্ষ তব ডপুয়ে ॥ 
কন্তা শুলক্ষোপধানায় সমুশান্সে দনক্রিয়াঃ। 

তখৈব যক্ষ পুষ্টার্থমসচ্ছানক্রিয়াণ্চ যাঁঃ ॥ 
মস্ঠার্থ, নিবুতিং কিঞিদধীতং যন সাত । 

তৎ শব্াং তব কাঁলাংশ্চ দামি তব শিদ্ধষে ॥ 
গুক্িণাভিগমে সন্ধানিত্যকার্ষাবাতিক্রতে ॥ 

অদচ্চান্ত্ক্রিয়ালাপদুষিতেষু চ ছুঃলহ। 
তপাভিভবসামর্থং ভবিষাতি সদা নুষু॥ 
পংক্িভেদে বৃথ।গাঁকে পাকতেদে তথা জিরা। 

নিত্যঞ্চ গেহকলহে ভবিতা বসতিস্তব ॥ 
অপোষামাণে চতখা বন্ধে গোরাহনা্দকে। 
অপন্ধাভাক্ষিতাগাঁরে কালে ত্বত্তো ভয়ং নৃাম্। 

নক্ষরপরহপীড়াস্থ ত্রিবিধোৎ্পাতদর্শনে | 
অশাস্তিকপরান্ যক্ষ নরানভিভবিষাসি ॥ 

গরথোপবাসিনো মর্তা! দাতগ্রীবু সদা রাঃ | 
তবন্তাষণোঁগকর্তারে! পৈড়!'লরতিকাশ্চ যে। 

অরদচ'কিণার্ধীতনিজা। চাবিতষা কৃত|। 
তগোবনে গ্রামাভূজাং তখৈবাশিক্জিতা্বনাম্ ॥ | 
পাদ্ষণক্ষত্রিয়বিশ'ং শুদাণাঞ্চ স্বকল্মতঃ। 
পরিচ্যুতানাঁং যা টেষ্ট পরলো কার্খমীগ্ণাম্ ॥ 

তশ্তাস্চ মত ফলং মর্দং তৎ, তে বক্ষ ভাপমাতি। 

অয তে প্রষচ্ছমি পুষ্ট্র্থ, সংনিবোধ তৎ ॥ 
ইবতো বৈশ্বদেবাস্থে নানোচ্চাবণপুর্বকম। 
গতঙ তবেতি দা্যন্তি ভবতো বপিমূর্জতম্॥ 

দঃ সংস্কতাশী বিধিবচ্ছুচিরন্তত্তখা বহি। 
ভলালুপোহজিতন্ত্রীকস্তদেশহম পবর্জজল ॥ 

পুজান্তে হব্যকব্যাভ্যাঁং দেবতাঃ পিতরন্তথা। 

[ময়োইতিথয়স্চাপপি তদেগহং ষক্ষ বর্জয় ॥ 

ত্র মৈত্রী গৃহে বালবৃদ্ধযোিররেযু চ। 
5থা স্বননর্গেঁষু গৃহং তচ্চ(পি বর্ম ॥ 
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যোধিতোহিরভ1 ঘর মন বহিরমনোতসুকাঁঃ। 
লক্ভ্রান্বিত'ঃ মদ গেহং ঘক্ষ ত পরিবর্জয় ॥ 

বয়ঃনম্বক্মমোথযাণি শয়নাগ্ঘ।সনানি চ। 
যর গেছে ত্বয়া ঘক্ষ তথ্বরাং ব্তবামম ॥ 
যত্র কর্ষকণিকা নিত্যং সাধুকর্মণ্যবশ্থিতাঃ | 
মানান্তোপস্করৈঘুক্ষশ্টিজেথা যক্ষ তদগৃহম্॥ 
বজাঁসনস্থান্তষ্টৎঙগ গুরুবৃদ্ধদ্বিজাতিঘু। 
নতিঠস্তি গৃহং তচ্চ বঙ্জ্যং মক্ষ তয়। সদ] ॥ 
তকগুল্সাদিভিত্রং ন বিদ্ধং যন্ত বেশ্মনঃ | 
মন্মভেবোহথবা পুংসম্তচ্ছেয়ো ভবনং নতে॥ 
দেবতাপিতমন্্যানামতিথীনাঞ্চ বর্তনমূ। 
বস্তাবশিষ্টেনাম্নেন খুংপন্তস্ত গৃহং তাজ ॥ 

লত্যণাক্যান্ ক্ষক্াাশীলানহিংআান্ নান্ুতাপিনঃ | 
গুকঘানীদৃশান্ ক্ষ তাজেথাশ্চানস্থয়কান ॥ 
ভক্ত শশ্ীষণে ঘুক্তামসৎস্ত্রীমঙ্গবর্জিতাম্। 
কুটুঙ্বভর্ভ শেবারপুষ্টাঞ্চ তাজ যোধিতম্ ॥ 
ঘজনাঁধায়নাভ্যাসদানানক্তমতিং সদা । 
যাজনাধ্যাপনাদানকুতবৃত্তিং দিজং তাজ ॥ 

দানাদ্ঘনযজ্জেমু সদোদযুক্ধ। ছুঃসহ | 
গব্রিয়ং তাদ সচ্চুক্ষ*প্রাজীবান্তবেতনম ॥ 
বিডিঃ পুর্বাগুণৈযুক্তং পাশপালাবণিজায়ো:। 
কৃষেশ্াবাপুবুন্তিঞ ত্য বৈহ/মকআনম | 

দানেজালিজুশধাভত্পরং যক্ষ সন্তাদ। 
শৃদ্ধ ব্রহ্ষণাধীন।ং শুভনাবৃত্তিগেযকম্। 
শ্রুত্তিন্থ তাবিবোধেন কৃতবুত্তিগুঁহে গৃহী। 
ত্র তত্র তৎপন্গী তাক্টৈবাঙ্থগাস্মিকা ॥ 
মৃত পুছে। গুরোঃ পা দেবানান তথ। গিড়?। 

গ্ী চ ভর্ভং কুকতে ততাগঙ্ীগয়ং কু 21 
নদানুল্লিপূং সগ্ধ্যাস গহমদুমসুঙগিতম্। 

রুহপুষ্পবপিং বক্ষ ন তং শক বাশিভুম ॥ 
আক্ষবারুষ্ুপব্যাণি শিত্যাগিমপিলানি 91 
হা(বালপোকদীগ!নি লক্ষ্য গেহান ভাজনম্ ॥ 

যনোক্ষা চন্দনহ বীণা আদর্শ মধুসপ্পির্ী। 
পিগ্র/শ্চ তাঅণাবাণি হদ্গহং ন হবাশর ॥ 

যর কণ্ট'কনো বৃক্ষা নর শিশ্পাববগ্ঠানী। 
ভার্গা! পুনসুর্বি্খীকম্তদগক্ষ তর মন্দিরম্। 
বন্সিন্ গহে নবাঃ গঞ্চ জ্রীত্রয়ং তাবঠীশ্চ গ!21 
অন্ধকারেন্ধনা গ্ঞ্চ তদগুহং বনতিস্তব ॥ 
একদ্ছাগং ধিবাঁলেয়ং জ্রিগবং গঞ্চমাহিষন্। 
সড়শ্বং সপ্বনাতঙ্গং গহং সঙ্গাখ শোদয় ॥ 



৮২ 

কুদ্দালদাত্রপিকং তহৎ স্াল্য।পিভাঙনমূ। 

যর ভত্ৈব ক্ষিপ্তানি তব দছ্যঃ প্রতিশ্রয়ম॥ 
মুধলোলুখলে ম্বীণামান্তা তথছুছদঘরে | 
'বস্কবে মন্ত্রণঞ্চ যক্ষৈতছুপকৃৎ তব ॥ 

লজ্ঘাত্তে ঘত্র ধান্তানি পক্কাপকানি বেশ্মনি। 
তচ্ছাপ্রাণি তর ত্বং যথেষ্টং চর ছুঃসহ ॥ 
মানুঘাস্থি গৃহে যর দিবারাতরং মুতস্তিতিও। 

তত্র যক্ষ তবাবানভ্তথন্েধাঞ্চ রক্গসাঁম ॥ 

অদন্ত| তৃপ্ততে যে বৈবন্ধোঃ পিগিং তথোদকন্। 
সপিগান্ মে।পকাংশ্চৈৰ তৎকালে তান্ 

নরান্ ভজ | 

যর পদ্মমহাপত্লো! যুবতী মেঁদকাশিনী! 
নৃষটৈরাঁবতে। যর কল্পযতে তদ্গৃহং তাজ ॥ 
আশঙ্না দেবত। মর সশস্্ণ্চাচবং বিনা 
কল্লান্তে মমুজৈরষ্চান্তৎ পরত্যঞ্জ মশ্দিরম্ | 
শূর্ণবাতঘটাস্তোতিঃ স্নানং বন্ধু বপ্রষৈঃ | 
নখাগ্রমলিলৈশ্চৈৰ তান্ ঘাহি হতলক্ষণান্ ॥ 

দেশাচার!ন্ সময়।ন জ্ঞাতিধর্শং 
জগং হোমং মঙলং দেবতেষ্টিম্। 
সম্যক শৌচং বিধিবল্লে।কবাদ।ন্ 
পুংসন্তয়। কুর্বাতো মানত সঃ ॥ 

 মার্কগেয় উবাচ। 

ইত্ান্তা ছুঃসহং রহ্ধা। ভবৈবাস্তরধীয়ত। 
চকার শামনং সে'হপি তথা পঙ্কজজন্মনঃ ॥ 

ইতি মার্বগেয়ে মহাপুরাণে যঙ্গানশাপনং 

নান পঞ্চাশোহ্ধায়ঃ। 

শাস্তি পা 

একপঞ্চাশোঙ্ধ্যায়ত | 

--১৯১- 

মর্কেয় উবাঁচ। 

দুঃস£ল্যা ভবদ্ছার্য। নির্ধাহির্নাম নামতঃ। 
জাত কলেজ ভার্য্যায়ামূতৌ চাগালদর্শনাৎ ॥ 
তয়োব*ভান্টভবন জগস্থাাগীনি ষোড়শ । 
অক্টো কুমাব: কন্তাশ্চ তথ ্টাবতিভীষণঃ ॥ 
দস্তাকৃটিস্তঘোক্তিশ্চ পরিবর্তস্তথ পরঃ। 
অঙ্গধূক্ শন্ুনিশ্চৈ গঞপ্রাস্ত়তিস্তথ! | 
গডছ। শ্কাহা চান্যঃ কুমাবাস্তনয়ান্তয়োঃ। 

মা্কগ্েয়পুরাণম্। 

1 নিযৌ জিকা বৈ গ্রাথম! তটথবান্য। বিক্বোধিনী! 
স্বয়ংহাঁরকরী চৈব ভ্রামণী থতৃহারিকা॥ 
শ্বতিবীজহরে চান্যে তয়োঁঃ কন্যেহতিদারুণে । 

বিদ্বেষণ্যষ্টমী নাম কম্যা! লোকভয়াবহা ॥ 
এতাঁসাং কর্ম বক্ষযা!মি দোষপ্রশমনঞ্চ যৎ। 

অষ্টানাঞ% কুমারাণাং শ্রয়তাং দ্বিজনত্বম 
দন্ত।কুষ্টিঃ প্রস্থ তানাং বালান।ং দশনস্থিতঃ | 

করোঁতি সংহ্ষমতি চিকীরুছুঃসহাগম্ম্॥ 
তস্তোপশমনং কার্ধ্যং স্ৃপ্রস্ত দিতসর্ষপৈঃ| 

শয়নস্তোপরি গ্ষিপ্ৈন্মীনুষৈরিশনোপরি ॥ 
স্বর্চসৌষধীন্নানাৎ তথ। সচ্ছাস্ত্রকীর্ভনাত। 
উষ্টকণ্টকথ্ীস্থিক্ষৌমবগ্রবিধারণাৎ | 
দেখদেবোভবে! ব্রহ্গন্ কীর্তণীয়ে। জনার্দনং। 
চর[চরগুরুর্বান্ধা য। যন্ত কুলদেবতা | 
অনগর্ভে পরাঁন্ গর্ভান্ সদৈব পরিবর্তয়ন্। 
র.তমাপ্সে।তি বাক্যঞ্চ বিবক্ষোরনাদের বত ॥ 
পরিবর্তকনংজ্ঞোইযুং তস্তাঁপি মিতসর্ষপৈঃ| 
রক্ষোপ্রমন্তজাটপ্যশ্চ রক্ষাং কুব্বীত তত্ববিৎ ॥ 
অশ্যশ্ানিলবন্ন,ণামঙ্গেযু স্করণোদিতম্ । 
শুভাশুভং সমাচট্টে কুশৈস্তন্ত।ঙ্গ তাড়নম ॥ 
কাকাদিপশ্িস-স্থে!হন্যঃ শ্বশ্গালগতোহপি ব1। 

শুভাশুভঞ কুশলৈঃ কুমার়োইন্যে। ত্রবীতি বৈ॥ 

তও্তাপ তুষ্টে ব্য।ক্ষেপঃ প্রারন্তত্যাগ এব চ। 
শুভে দ্রততরং কার্য্য “মতি প্রাহ প্রজাপতি? ॥ 

গণ্যান্তেযু স্থিতশ্চান্। মৃহূর্তার্ধং দ্বিজোত্তম | 
মন্দাবস্তান্ কুমারোহত্তি শস্ততঞানন্য়ভাম্ | 
বিগ্রোক্তা। দেবতাপ্তত্যা ততৈব দ্বিজসত্তম | 
গোমৃন্রসর্ষটৈস্না নৈস্তযৃক্ষ গ্রহ পৃঞ্ধনৈঃ ॥ 
শন্্াণাং দশনৈশ্চৈন প্রশমং যাতি গওবান্। 
গর্ভে জীণ!ং তথাহস্থযস্ত ফলনাশী স্ুদারুণঃ | 
তশ্ত রঞ্1 সদ। কার্ধ্য| নিত্যং শৌ৬নিষেবণাৎ | 
প্রসিদ্বমন্্রণিখনাচ্ছস্তমীল্যদিধারণাঙ। 
বিশুদ্ধগেহাবগথাদনায়াস'চ্চ বৈ দ্ধিজ ॥ 
তাখৈব শশ্তহ! চান্যঃ শশ্তদ্ধিমুপহস্তি ঘঃ। 
তন্তাপি রক্ষাং কুব্বীত জার্পোপানদ্বিধারণাৎ ॥ 
তথাপসব্যগমনাচ্চগালন্ত প্রযেশনাতৎ। 

বহি্র্বধলিপ্রদানাচ্চ সোদামুপরিকীর্ভনাঁৎ ॥ 

পরদাঁরপরদ্রবাহরণাদিষু মানবান্। 
নিষোজয়তি চৈবান্ঠান্ কন্। সাঁচ নিষোজ্তিকী। 

কন্যাশ্চান্ান্তথৈবাষ্টৌ তাসাং নামানি মে শৃণু।| তন্তাঃ পবিজ্রপঠনাৎ ক্রে।ধলোভা দিবর্জনাত। 



একপঞ্চাশোহ্ধ্যায়ত। 

নিয়োজয়তি মামেযু বিরোধাচ্চ বিবর্জনমূ্ ॥ 
মাজুষ্টোইন্যেন মনোত তাড়িতো! বা শিযৌজিক। 
নষোজয়ত্যেনমিতি ন গচ্ছেৎ তদ্ষশং বুধঃ ॥ 

পরদাারাদিনংসর্গে চিত্তমায্মানমেব চ। 
নধেজয়ত্যত্র লা! মামিতি প্রাঞ্ঞো বিচিস্তয়েৎ। 

বিরোধং কুরুতে চান্! দম্পত্যোঃ শ্রীয়মাণয়োঃ। 
বন্ধ,নাং স্হাদাং পিত্বোঃ পুল্ৈঃ সাবধিটৈশ্চ যা | 

বিরোঁধিনী সঃ তদ্্রক্ষাং কুব্বীত বলিবর্দ্ণ]। 
তথাতিবাদসহনাচ্ছান্রাচাপিষেবণাৎ। 
ধানাং খল।দ্গৃহাদেগাভ্যঃ পর়ঃ সর্পিস্তপাঁপর]। 

সমৃদ্ধিমৃদ্ধিমদা ব্যাদদপহস্তি চ কনক 
স1 শ্বরুংহারিকেতুাক্ক1 সদান্তদ্ধীনততৎ্পরা। 
মহানসাদর্ধসিদ্ধমন্নীগারস্থিতং তথা । 
পরিবিশ্মানঞ্ সদ সা্ধং ভূঙ্ক্কে চ ভূপ্জত1। 
উচ্ছেষণং মন্নষ্যাণাং হরত্যন পচ ছুর্হরা | 

গোস্বীস্তনে্ত/শ্চ পয়ঃ ক্ষীরহারী সদৈব সা। 
দগ্ো দ্বতং তিলা্ তৈল্ং স্ুরাগা রাত তথা সুরাম্ 
রাগং কুঙ্ৃন্তকাদীনাং কার্পাপাৎ স্বব্রমেব চ॥ 
সাস্ব়ংহারিক। নাম হরত্যবিরতং দ্বিজ। 
কর্মযাচ্ছিখ্ডিনে। দ্বদ্দং রক্ষার্থং কৃতিমাং দ্িয়ম | 
হোমাগ্রিদরেবতাধূপভম্মনা চ পরিক্ষিয়। 
কারধ্য। ক্ষীর!দিভাগানামেব তদ্রক্ষণং স্বৃতম্ ॥ 

উদ্বেগং জনয়তাযনা! একস্থাননিবামিনঃ। 
পুকষস্ তু যা! প্রোক্জ। ভ্রামণী সাঁতু কন্যকা ॥ 
তশ্তাথ রক্ষাং কুব্বীত বিক্ষিট্ঃ সিতসর্মটৈঃ 
আমনে শয়নে চোর্ধযাং যত্রান্তে সতুমানবঃ ॥ 

ঠিস্তয়েচ্চ নরঃ পাপ] মামেষা ছুষ্টচৈতন1। 

হ্বাময়ত্যনকৃজ্জপ্যং ভুবঃ শক্তং সমাঁধিনা ॥ 

ধীণাং পুষ্পং হরত্যন্য। প্রবৃত্ত স! তু কন্যকা। 
অথ প্রবৃত্বং সা ন্েয়। দৌঃসহ! খতৃষ্ঠারিকা ॥ 
কুব্বীত তীর্থদেবৌকশ্চৈত্যপর্বতসানুমু। 
নদীসঙ্গমথাতেষু ্পনং তত্প্রশাস্তয়ে ॥ 

স্বৃতিধ্াপহ্র্তান্য1 দ্বীণাং সা শ্বৃতিহারিক!। 
বিবিক্ুদেশসেবিত্বাৎ তশ্কাশ্চোপশমে। ভবেৎ ॥ 

বীঞ্জাপহারিণী চান্যা স্ত্রীপুংসোরতিভভীষণা। 
মেধ্যান্নভোবটৈঃ ক্গাটনস্তম্তাশ্চোপশমে। ভবেৎ 
অষ্টমী দ্বেষণী নম কন্য। লোকভয়াবহা। 
য! করোতি মরদ্ধি্টং নরং নায়ীমথাপি বা ॥ 
মধুক্ষী রন্বৃতাক্তাংস্ শান্তার্থং হোময়েৎ ভিলান্ 

কুব্বাঁত মিত্রবিন্নাঞ্চ তথেষিং ততপ্রশান্তয়ে ॥ 

৮৩ 

এতেষাস্ব কুমারাণাং কনাানাং দ্বিজসত্তম। 
অষ্টত্রিংশদপত্যানি তেষাং নামানি মে শৃণু 
দস্তাকুষ্টেরভৃৎ কন্যা বিন! কলহ! তথ। 
অবঙ্ঞানৃতহুষ্টোক্রিবিজল্লা তত প্রশাস্তয়ে ॥ 
তামেব চিন্তয়েত প্রাজ্ঞঃ গ্রয়তঞ্চ গৃহী ভবেৎ। 
কলহ কলহুং গেছে করোত্যবিরতং নৃণাম্ ॥ 
কুটুম্বনাশহেতৃঃ স| তত্প্রশাস্তং নিশাময়। 
ুর্বাস্থুবান্ মধুদ্বতক্ষীরাভ্ান বলিকম্্ণি ॥ 
বিক্ষিপেক্জহুয়াট্চৈবানলং মিত্রঞ্চ কীর্তঁয়েৎ। 
ভূতানাং মাতৃভিঃ লার্ধং বালকানান্ত শাস্তয়ে ॥ 
বিদ্যানাং তপসাঞ্ৈব লংযমন্ত যমস্ত চ। 
কৃষাঁং বাণিজ্যলাভে চ শান্তিং কুর্বন্ত মে সদা ॥ 
পৃজিতাশ্চ যথান্যাম্বং তুষ্টিং গচ্ছন্ধ সর্বশঃ। 
কুষ্মাডা বাতৃধানাম্চ যে চান্যে গণনংজিতাঃ ॥ 
মহাদেব প্রসাদেন মহেশ্বরমতেন চ। 
সব্ব এতে নৃণাং নিত্যং ভুষ্টিমান্ত ব্রজস্ত তে ॥ 
তুষ্ঠা সর্ব্বং নিরস্তস্ত ছুষ্কৃতং গুরমুঠিতম্। 

মৃহাপাতকজং সর্ধং যচ্চান্যধিত্বকারণম্ ॥ 
তেষামেব প্রসাদেন বিদ্বা নশ্থান্ত সর্বশঃ। 
উদ্বাহেষু চ সর্কোষু বৃদ্ধিকর্মন্থ চৈব হি॥ 
পুণ্যনু্ানঘেোগেষু গুরুদেবার্ঠনেষু চা 
জপঘদ্রবিধানেষু যারা চ চতুর্দশ ॥ 
শবীবারোগ্যভোগোষু সুখদানধনেষু চ। 
বৃদ্ধবালাতুরেঘেৰ শাস্তিং কুর্বন্ত মে সদা ॥ 

নোমাম্বুপৌ তথ!ভোধিঃ সবিতা চানিলানলৌ । 
তথোক্কেঃ কালজিহ্বোছভূৎ পুকরস্তালনিকেতনঃ ॥ 
ম তেযাং জননীসংস্কন্তানসাধূন্ বিবাধতে। 
পরিবর্তম্ৃতো ঘো তু বিরূপবিকৃতো দবিজ্ ॥ 
তৌ তু বৃক্ষাগ্রপরিখাপ্রাকারাস্টোধিসংশ্রয়ো। 
গুর্বিণ্যাঃ পরিবর্তং তো কুরুতঃ পাদপাদিমু ॥ 
ক্রৌষ্ট'কে পরিবর্তপ্থা গর্ভাক্রামে! যথোদরাৎ। 
ন বৃক্ষটব নৈবাদ্রিং ন প্রাকারং মছোদধিম্ ॥ 
পরিখাং বা সমাক্তামেদবল। গর্ভধারিণী। 
অঙ্গধুক তনয়ং লেভে পিশুনং নাম নামঃ ॥ 
সোইস্থিমজ্জাগতঃ পুংপাং বলমত্ত্যজিতাত্মনাম্। 

শ্েনকাককপোতাংস্চ গৃ্জোলুটকম্চ বৈ সথতান্॥ 
অবাপ শকুনিঃ পঞ্চ জগৃহ্ত্ান্ নুরান্ুরাঃ। 

শ্রেনং জগ্রাহ মৃত্যুষ্চ কাকং কালে! গৃহীতবান্ ॥ 
উলৃক* নিখ তিশ্চৈব ভগ্রাহথাতিভরাবহুম্। 
গৃরং ব্যাধিস্তদীশোধধ কপোতঞ্চ স্বয়ং যমঃ ॥ 



৮৪ মাকত্যেপুরাণমূ। 

এতেষামেব চৈনোক্তা ভৃতাঃ পাপোপপাদনে। 

তদ্মাচ্ছোনাঁণয়ে যন্ত্র নিলীয়েয়ুঃ শিরম্যথ | 

তেনাগ্বরঙ্গণায়ালং শান্ছিং কুর্ষদ্বিজোত্তম ॥ 
গেছে প্রস্থ তিরেতেষাং তপ্ধনীড়বিবেশনম্। 
নরস্তং বর্ঘয়েধ্োোহং কপোতাকাস্তদস্তকম্ ॥ 

শ্বেনঃ কপোতো গৃধন্চ কাঁকোলু কৌ গৃহে দ্বিজ। 
গ্রবি্ঠঃ কথয়েদস্তং বস হাঁং তত্র বেশান ॥ 

ঈদুক্ গরিতাজেদেগহং শাস্তিং কুর্ষাচচ পপ্তিতই। 
ব্বপ্পেইপি ছি কপোতন্ত দর্শনং ন গ্রশস্ততে ॥ 

বঙ্পতাানি কথাস্তে গওক্রাস্তবতেস্তথা । 

শ্লীণাং রজস্তবপ্কানং তেষাং কাগাশ্ঠ মে শৃথু॥ 
চত্ধার্যযহানি পৃর্ণণি তটৈবান্থৎ অয়োদশ। 
একাদশ তখৈবান্তদপত্যং তশ্ত বৈ দিনে ॥ 
অন্যদ্দনান্তিগমনে শ্রান্ধনানে তথাপবে। 
পর্ধস্বথান্যৎ তন্মাৎ তু ধর্জ্যাগ্ঠেতানি পর্ডিতৈঃ ॥ 
গর্ভহন্ুঃ স্থুতো নিপ্বো গোহনী চাপি কন্তকা। 
প্রবিষ্ত গঠমপ্যেকো ভূক্তা মোহয়তেইপরা ॥ 

জায়ন্তে মোহনাঁঙ তন্তাঃ সর্বমণ্ডককচ্ছপাঃ। 
সরশ্যগাঁণি চান্তানি পুরীষমথবা পুনঃ ॥ 

ষণ্মানান্ গুর্বিণীমী'সমন্র বানামমংযতাম্। 
ৃক্ষচ্ছায়াগ্য়।ং রাত্রাবথবা বরিচতুষ্পথে ॥ 
এশানকটভূমিটাখুওরটরবিবঞ্জিতাম। 
রুদ্যমানা১ নিশীথেহথ আবিশেহ তানসে স্িয়ম 
শন্তহস্তন্তটথৈবৈকঃ ক্ষুদ্রকো। নান নানতঃ। 
প্তদিং সম সদা হস্তি লন্ধ1 রগ্ধ,ং শৃণুষ তত ॥ 
অমললাপধিনারপ্তেঘহপ্রো বপতে চ বঃ। 
গোত্রে গরবেশং বৈ করোত্যন্তোপসঙ্গিযু ॥ 
তন্মাঁৎ কল্পঃ স্থপ্রশস্তে দিনেইভাচ্চা নিশাকরম্। 

কুর্দাদারস্তমুপ্তিক্চ হ্টস্তষ্টঃ সহায়বান্॥ 
শিযোজিকেতি য। কন্তা! হুঃসহস্ত ময়োদিতা | 

জাতং গ্রচোদিকামংপ্রং তন্তাঃ কণ্তাচতুষ্য়ম্। 
মত্োন্ন্তপ্রমন্তাস্ত নরা নাধ্যস্ত তাঃ সদা । 
সমাবিশস্তি নাশায় চোদয়স্তীহ দারুণম্ ॥ 
অধর্শৎ ধর্মবপেণ কামঞ্চাকামরপণম্। 

অনর্থধার্ঘূপেণ মোক্ষপ্ামোক্ষরূপিণম্ ॥ 
দুর্ব্িীত| বিনা শৌচং দর্শয়স্তি পৃথঙ, নরাঁন্। 
ভ্রাম্যন্তে তাভিরষ্তীভিঃ পুরুষার্থাৎ পৃথউ.নরাঃ ॥ 
তাঁসাং প্রবেশশ্চ গৃহে নন্ধ্র্ষেযু উহুম্বরে। 
ধাত্র বিধাত্রে চ বপির্ষত্র কালে ন দীয়তে ॥ 
তূঞ্জভীং পিবন্তাং বাঁপি সঙ্গিতির্জলবিপ্রষৈঃ। 

নরনারীষু সংক্রাস্তিস্তান।মান্ঘভিজায়তে ॥ 
বিরোপগ্থাগ্ধয়ঃ পুজশ্চোদকো গ্রাহকন্তথ1। 
তমঃ গ্রচ্ছা দকশ্ঠান্ধস্তৎস্বূপং শৃখুঘ মে) 

প্রদদীপতৈলসংসগদুধিতে লজ্বিতে তথা4 
মুধলোল্খলে বত্র পাদুকে বাঁননে জিয়ঃ ॥ 

শূর্ণদাত্র(দিকং ঘত্র পদাকষ্য তৃথাসনম্ 
বত্রোপলিপুঞ্চানচ্ঠয বিহারঃ ক্রিয়তে গৃহে? 

দর্বীমুখেণ বত্রাগ্রিরা্ধতে ইন নিয়তে | 
বিরোধিণীস্তাস্তত্র বিজুপ্তস্তে গ্রচোদিত)ঃ ॥ 
একে গ্রিহবাগতঃ পুংসাং স্ত্রীণাঞ্চালীকমত/বান্। 
চোদকো নাম স প্রো পৈতুন্তং কুুতে গৃহে ॥ 

অবদ(নকুতশ্টান্যঃ শবণস্থো হতিদম্মতিই। 

কবোত গ্রহণং তেষ!ং বচসাং গ্রাহকস্ত্ব সঃ ॥ 
আক্রম্যানো] মলে। মণাং তমসাচ্ছাণয দুর্মতঃ। 

ক্রোধং জনয়তে যস্ত তমঃপ্রচ্ছাদবস্ত সঃ ॥ 

্বয়ংহার্যযাস্তর চৌর্যেণ জনিতং তনয়ত্রয়স। 
লর্নহার্ধার্দহানী চ বীর্ঘযহারী তখৈব চ॥ 
অশাচান্তগৃহেঘেতে মন্দাচারগৃহেষু চ। 

অপ্রক্ষালিতপাদেষু গ্রবিশৎন্থ মহাঁনমম্ । 

খলেষু গোষ্ঠেযু চ বৈ ড্রোহে। যেবু গৃহ্ষু বৈ। 
তেবু সর্ধে বথান্যায়ং বিহরস্তি রমপ্তি চা 
ভ্র'মণ্য/স্তনয়ন্ত্বেকঃ কাঁকজত্ৰ ইতি স্বৃতঃ। 
তেনাবিষ্টো রতিং সর্কো নৈব প্রাঞ্মোতি বৈ পুবে 

ভূপ্জন্ যো গাষতে মৈরে গাম়্তে হমতে চ যঃ) 
সন্ধ)াটমথুণিনট্কব নরমা বশতি দ্বিজঃ ॥ 
কনাব্রয়ং প্রস্থত] মা যা কন্য। খতুহারিণী ॥ 

একা কুঁচহবা কনা] অন্য। ব্যন্তীনহারিকা। 

তৃতীয়া ত সগাথ্যাতা কন্যকা জাঁতহারিণী ॥ 

যন্ত। ন ক্রিয়তে সর্বং সম্যট্বৈবাহিকো বিধিঃ। 
কালা ঠীতোইথবা তন্তা। হরত্যেক1 কুচগ্বর়ম্। 

সম্যক শ্রাদ্ধমদব্া চ তথাণার্চা চ মাতরম্। 

বিবাহিতাগাঃ কন্যায়। হর্তি ব্ঞ্জনং তথ। ॥ 
অগ্রান্ণৃন্যে চ তথা বিধুপে সথতিকাগৃহে। 
অনদীপশস্রমুষলে ভূতিসর্ষপবঞ্জিতে ॥ 

 অন্ুপ্রবিশ্ত স। জাতমপহ্ৃত্যাত্মস্তবম্। 

ক্ষণপ্রসবিনী বালং তত্রৈবোৎস্থজতে স্িজ | 

সজাতহারণী নাম সুঘোর] পিশিতাশন]1। 
তম্মাৎ মংরক্ষণং কার্ষ্যং বত্বতঃ সৃতিকাগৃহে ॥ 

স্বৃতিষ্ধাপ্রয়তান।ঞ্চ শৃন)াগারনিষেবণ(ৎ। 

অগহস্তি সতত্তস্তাঃ গ্রচণ্ডো নান নামতঃ ॥ 



দ্বিপঞ্চাশোহ্ধ্যায়ঃ। 

.গৌজ্রেভ্যন্তস্ত সন্ভৃতা লীকাঃ শতমহত্রশঃ। 
চগণ্ডালযোনয়শ্চ।ষ্টৌ দণ্ডপাঁশাতিভীষণাঃ ॥ 

ক্ষধাবিষ্টাস্ততো লীকাস্ত।শ্চ চণ্ডাগষোনয়ঃ। 
_ অভাধাবন্ত চান্োন্যমত্তকামাঃ পরস্পবম্ ॥ 

প্রচণ্ড বারবিত্বা! তৃ তাস্তাশ্চ গালযোনয়ঃ। 
সময়ে স্থাপয়ামাঁন যাদৃশে তাদৃশং শৃণু ॥ 

অদ্যগ্রভৃঠি লীকনামাবাসং যে! হি দাশ্ুতি। 

দওং তন্যাছমতুলং পাতয়িযো ন সংশয় ॥ 
চওালযোৌন্যাবনমথে লীক। য1 প্রনবিষাতি। 

তস্যাশ্চ সম্ততিঃ সর্ব। না চ সদ্য নশিষাতি ॥ 
প্রহ্থতে কন্যকে দ্বে তুস্ত্রীপুংসোবীক্মহারিণী। 
বাতরূপামবপাঞ্চ তঙ্যাঃ প্রহরণত্ব তে ॥ 

বাতবূপা নিষেকান্তে সা যট্যৈ ক্ষিপতে স্থৃতম্। 
॥ পুমান্ বাতশুক্রত্বং প্রয়াঠি বনিতাপি বা ॥ 
তখৈব গচ্ছতঃ সদ্যো নিবাঁজত্মবূপয়1 | 
অন্পতাশী নরো৷ যোহসৌ তথা চাপি বিযোনিগঃ ॥ 
বিদ্বেধিণী তু য। কন্য। ভূকুটাকুটিলানন!। 
তসা ত্বৌ তনয়ৌ পুংসামপকারপ্রকাঁশকো ॥ 
শিব্বাজত্বং নরে! যাতি নারী বা শৌচবর্জিত| | 
পৈশুন্যাভিরতং লোলমসজ্জলনেনিষেবিণম্ ॥ 
পু্ষন্বেধিণঞ্চেতৌ নরমীক্রম্য ভিষ্ঠতঃ | 
মানা ভ্রাহা তথ| মিট্রবভীষ্টৈঃ দজনৈঃ পটৈঃ ॥ 
খিিষ্টে। নাশ্মায়াতি পুকষো ধর্মতোহর্থতঃ। 
একত্ত স্বগুণল্লোকে প্রকাশয়তি পাপকুৎ ॥ 
দ্বিতীয়ত গু।ন্ মৈত্রীং লোকস্থ/মপকর্ষতি। 
ইতোতে দৌঃসহাঃ সর্ধে যক্ষণঃ সন্তনাবথ | 
পাপাচারাঃ সমাঁখাতা ধৈর্ব্যপ্তমখিলং জগং ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে দৌঃসহোত্পত্তি- 
সমাপনং নামৈকপঞ্চ।শোইহনাায় | 

শি 

দ্বিপঞ্চখশোহ্ধ্যায়; | 
শা 06৩0 ৯ 

মা্কগেয় উবাচ। 
ইত্যেষ তামসঃ সর্গো ব্হ্মণো ইব্যক্তজন্মনঃ। 
রুতরসর্গং প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥ 
কম্সাদাধাত্মনস্তল্যং স্তং প্রধ্যায়তঃ গ্রভোঃ | 
প্রাহরালীদথাঞ্চেংসা কুমারে| নীললোহিতঃ। 
দগোদ সুম্বরং সোহ্থ দ্রবংশ্চ দ্বিজসত্তম | 

৮৫ 

| কিং বোর্দযীতি,তং ব্রক্ষ। রুদন্তং প্রত্যুবাচ হ। 
ন(ম দেহীতি তং সে'ইথ প্রতুবাঁচ জগৎপতিম্ ॥ 
রুদ্রন্বং দেব নায়াগি মা রোপদ্ধৈর্ামাবহ | 
এবমুক্জ্ততঃ মোহ সপ্রকৃত্ে। ররোন হ॥ 

ততোইন্ানি দদৌ তন্মৈ সপ্ত নামানি বৈ প্রভূঃ 
স্থীনানি চৈমানষ্ট'মাং পত্ীঃ পুজাশ্চ তৈ বিজ ॥ 
ভিৎং সর্কাং তথেশানং ভথ। পশুপতিং জভুঃ। 
ভীনমুগ্রং মহাদেবমুণাট সপিগানঠঃ ॥ 
চক্রে নামান্যটৈহানি স্কানান্যেষাঁং চক।ব হ॥ 
হর্যো] জলং মহী বক্ছির্বাযুগাকাশমেন চ। 

দীক্ষিতো থাঙ্গণঃ মোম ইত্যেভাস্তনবং জমাহ। 
স্থবঙ্চলা তখৈবাস্কী বিকেশী চপল] আপা ॥ 
খবাহা দিশস্তথা দীক্ষ। রোহিণী চ যথা কএমু। 
হধ্যারীনাং হিজশ্রেষ্ঠ রুদ্র'দোর্নামিঃ সহ | 
শটনৈশ্চরন্তথা শুক্রে! লোহিতাঙ্গো মনোজবঃ। 
্ন্দঃ সর্গোহথ মস্তানো বুধশ্চান্তক্রমাৎ স্্তঃ ॥ 
এবন্প্রকারে। রুদৌহপৌ মতাং ভাধ্যামবিন্দত। 
দৃক্ষকোপাচ্চ তত্যাজ স| সতী স্বং কলেবরম্ ॥ 
হিমবদ,হিতা। সাভূন্মেনায়াং দ্বিজসন্তম। 
তস্য ভ্রাতা তু মৈণাকঃ সথান্তোধেরনু্মঃ। 
উপযেমে পুনটচনামনন]|ং ভগবাণ্ ৬বঃ॥ 
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ ভৃগোঃ খ্যাতিরস্থয়ত। 
শিয়ঞ্চ দেবদেবস্য পত্থী নারায়ণস্য যা ॥ 
আযতিণিয়ঠিশ্চৈৰ মেরোঃ কন্যে মহাত্মনঃ | 
ধাভাবিধাত্রোন্তে ভার্যো তয়োর্জ!তৌ স্থ তাবুডৌ 
প্রাণশ্চৈব মৃকগুশ্চ শিত। মন মহাবশাঃ। 
মনস্থিন্যামহং তন্ম।ৎ পুজো! বে+শিত্র। মম ॥ 

পু্বত্যাং সমহবত্ প্রাণস্যাপি নিবোধ মে। 
গ্রাণস্য ছ্যতিষান্ পুল উৎ্পরন্তন্য চাত্মাজঃ ॥ 
অজরাশ্চ তয়োঃ পুত্রাঃ পোত্রাশ্চ বহবোহভবন্। 
পত্রী মরীচেঃ সভূতিঃ পোর্ণমাসমসয়ত ॥ 
বিরজাঃ পরতশৈব তন্য পুজৌ মহাম্মনঃ। 
তয়োঃ পুভ্রাংস্ত বক্ষিযোে বংশসংকীন্নে স্বিপ্ন ॥ 
স্থৃতিশ্চািরনঃ পত্তী প্রস্থত। কন্যকাস্তথ। | 
সিনীবালী কুহুশ্চৈব রাক! চান্ুমতী তথা ॥ 
অনস্থয়! তখৈব[জের্জজ্জে পুত্রানকলষান্। * 
নৌমং দুর্ব।মণাৈব দত্তাত্রেয়ঞ্চ যোগিনম্ ॥ 
প্রীতাং পুলস্ত)ভার্ধযায়াং দত্তোলিত্তৎহু- 

তোহতবতৎ। 
পূর্বজন্মণি দোগস্তঃ স্থৃতঃ স্বায়স্ৃবেইস্তরে ॥ 



৮৬ 

কর্দমন্চার্বর্ধীরশ্চ সহিষু্চ সুতত্রয়ম্। 
গগাঁম। তু নুযুবে ভার্ধা। পুলহসা গ্রাজাপতেঃ॥ 

কজ্রতোস্ত্ব সন্নতির্ভার্ধ। বাঁ লখিল্যানস্যত। 
যষ্টর্যানি মহআাণি খষীণামৃদ্ধরেতমাম্ ॥ 
উত্জায়াস্ত বশিষ্ঠন্ত সপ্তাজায়ন্ত বৈ সুতাঃ। 

রজোগাত্োঁদ্িগানুশ্চ নবলম্চ'ন ঘম্তথ। | 

সুতপাঃ শুষ্ক ইতোতে সর্ধে মপূর্ষয়ঃ স্বৃতাঃ। 

যে'ইসাধগ্িরভীমানী ভঙ্গণন্তণমোইগ্র্ঃ ॥ 
তত স্বহা স্থুতান্ লেতে ত্রানথরারৌজমো খিস 
গাবকং পবণানঞ শুণচিঞাপি জলাশিনম্ ॥ 

তেখান্থ সম্তচাবনে চত্বারিংশঞ্চ পঞ্চ চ। 

কথ্যন্তে বহুশশ্চৈতে পিতা গু্ররয়ঞ যৎ | 
এবমেকোনপঞ্চাশদ্জয়াঃ পরি কীন্তিতাঃ | 
পিতরে। ব্রদ্মণ। ত্য! যে বাখা|ত। ময়] তব 
অগ্রিঘাত। বর্হিষদোঁহনগ্রয়ঃ সাগ্রয়শ্ঠ যে। 

তেভাঃ শ্বধ] স্তে জজ্ঞে মেনাঁং বৈধারিণীং তথা 

তে উতে ব্রঙ্গবাপিন্টৌ বোগিন্তো টাপুুনে খিজঃ 
উত্তমদ্ঞ'ননম্পনে সর্বেঃ সমুদিতে গুনৈঃ ॥ 
ইতোম| দক্ষকন্যানাং কথিতাপতাসন্ততি | 
শরদ্ধাবান্ সংক্মরন্নেতাঁনানপত্যেইভিলায়তে ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুবাণে কুদ্রর্গাভিধানে! 
নাম দ্বিপরাশে!হধামত। 

শপ ভা 

ভ্রিপঞ্াশোহধ্যাঁয়ঃ | 
৯০০ 
৩9০ 

পপি 

ত্রোষ্টকিকবাট। 
স্বায়স্তৃবং তব়খাতমে তনমন্বস্তবঞ্চ যত। 

তদহং ভগণন্ মম্যক্ শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতমূ 
মন্বতস্তরগ্রনাণঞ্চ দেবা দেবর্ষয়স্তথ| | 

থে চক্ষিতীশা ভগবন্ দেবেন্দ্রশ্চৈব বস্তথ| ॥ 
মার্কগেয় উবাচ। 

মন্বন্তর।ণং সংখ্যাতা সাধিক হোকমপ্ধতিঃ। 

ম!নুষেণ গ্রামাণেন শৃদু মন্বস্তরধ। মে ॥ 

ভিংকোটাত্ত সংখ্যাডাঃ সহআ।ণি চ খিংশতিঃ 

মপ্তষ্টিস্তথান]|শি নিযুতানি চ মংখ)য়া। 
মন্বন্তরগ্রামাণর্চ ইত্যেতৎ সাধিকং বিন| ॥ 
ভষ্টী শতমহত্রাণি দিব্যয়া সংখ্যয়। স্মৃতম্। 
2২ -৮১৯৯ নানি সহআণাধিকাণি চ॥ 

মাক্য়েপুরাণমূ। 

স্বায়ভূবো মনুঃ পূর্বং মনুঃ স্বারোচিষস্তথা। 

ওেত্তমন্তামমশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষষস্তথ|। 

ষড়েতে মনঝোইতীতাস্থা বৈবস্বতো হধুন1। 

সাবর্ণিঃ পঞ্চ রৌচযাশ্চ ভৌত্াাশ্াগ্মমিনত্ত্মী ॥ 
এতেষাং বিস্তরং ওঁয়ে মন্বস্তরপরিগ্রহে। 

বক্ষ্যে দ্বেবানৃষীংশ্চৈব যক্গেন্দ্রাঃ পিতরশ্চ যে ॥ 
উতৎ্পন্িং মংগ্রহং ব্রদ্ধন্ শ়তামন্তয সন্ততিঃ। 

যচ্চ তেষানতৃৎ ক্ষেন্রং ততপুক্রাগাং মহাত্মনাম্ 1 

মনোঃ স্বায়ভুবস্যাসন্ দশ পুক্রান্ত তৎনমাঃ। 
যৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব! সপ্তদ্ধীপা সপর্বত1 | 
সসমুদ্রাকরবতী প্রতিবর্ষং নিবেশিতা। 

্বায়ভুবেইস্তরে পূর্বমা দ্যে ভ্রেতাযুগে তথা ॥ 
প্রিরব্রতদ্য পুজৈস্তৈঃ পৌতৈঃ স্বায়ভুবসা চ। 
প্রিয়ব্রতাৎ প্রজাবত্য।ং বীরাৎ কন্য। ব্যজায়ত॥ 

কনয1 স| তু মহাভাগা কর্দমন্য প্রজাপতেঃ| 
কন্যে দ্বে দশ পুত্রাশ্চ মআাট্ কুক্ষী চ তে উভে॥ 
তয়োর্বৈ ্বাতরঃ শুরা? প্রজাপতিলম দশ । 
অশ্নীধে! মেধাতিথিশ্চ বপুষ্মাংস্চ তথাপরঃ ॥ 
জ্যোতিক্মান্ ছ্াতিমান্ ভবাঃ সবনঃ সপ্ত এব তে 
প্রিয়ব্রতো হভ্যধিঞ্চৎ তান্ সপ্ত সপ্তন্থ পার্থিবান্? 
দ্বীপেঘেতেষু ধর্্েণ দ্বীপাংশ্চৈৰ নিবোধ মে। 
জন্বদ্বীপে তথাগীএং রাজানং কুতবান্ পিতা । 
প্ক্দ্বীপেশ্বরশ্চ।গি তেন মেধাতিথিঃ কৃতঃ | 
শালুলে তু বপুম্মস্তং জ্যোতিগ্বস্তং কুশাহ্বয়ে । 
ক্রৌন্ধদ্বীপে ছুাতিমন্তং ভবাং শাকাহ্বয়েশ্বরম 
পুক্ষরাধিপতিঞ্শাপি সবমং কৃতবান্ স্ৃতম্ ॥ 
মহ।বীতে] ধাতকিশ্চ গুফর।াধপতেঃ সুতো । 
ধিধা কৃত্বা তয়োব্ধর্ষং পুক্ষরং সংন্যবেশয়ত ॥ 
ভবসা পুল্রাঃ সপ্তানন্ মামতস্তান নিবোধ মে 

জলদশ্ঠ কুমারশ্চ স্থুকুমারো বনীয়কঃ | 

কুশোন্তরোহথ মেধাবী সপ্তমন্ত মহাদ্রমঃ। 
তন্মামকাঁশি বর্ষাণি শকর্ধীগে চকার সঃ॥ 

তথ। দ্াতিমতঃ সপ্ত পুত্রাস্তাং্চ নিৰোধ মে 
কুশলো। মন্ুগশ্চোষঃ প্রাকাবশ্চক।রকঃ | 
মুনিশ্চ ছুন্দুভিশ্চৈ সপ্তমঃ পরিকীর্তিতঃ। 
তেষাং স্বনীমধেয়ানি ক্রৌথচদীপে তথাভবন্। 
জে)াতিক্মতঃ কুশদ্বীপে পুজনমক্ষিতান বৈ. 
তত্র/পি সপ্ত বর্ষাণি তেষাঁং নামানি মে শৃু॥ 
উদ্ভিদং বৈষ্বধৈষ সুরথং লম্বনং তথা। 

ধৃতিমত্পরভাকরক্ষে কাপিলঞ্চাপি সগ্তমম্॥ 



চতুঃপঞ্চাশোহধধ্যায়ঃ 

(পুষ্মাতঃ লুত1 সপ্চ শালালেশনা চাভবন্। 

শ্বত্চ হরিভশ্চৈর জীমুতো রোহিতন্তথ] ॥ 
'বছু)তো! মানসশ্চৈব কেতুমান্ সপ্তমস্তথ!। 
5তৈব শাঁললে তেষাং সমনামানি সপ্ত বৈ ॥ 
প্র মেধাতিথেঃ পুজরাঃ প্রক্ষদ্বীপেশ্বরলা বৈ। 

মেষাঁং নামান্কিতৈর্বর্ষৈ প্রক্ষদ্বীপত্ত্ সপ্তবা॥ 
পূর্বং শাকভবং বর্ষং শিশিরন্ত স্ুখোদয়ম্। 
আননঞ্চ শিবঠব ক্ষেমকঞ্জ বং তথা | 
ক্ষতবীপাদিভূতেষু শাকম্বীপাস্তিমেতু বৈ। 
জেয়ঃ পঞ্চন্থ ধর্মশ্চ বর্ণাশ্রমবিভাগজঃ | 
নিত।ঃ স্বাভাবিকট্চৈৰ অহিংসাবিধিবর্জিতঃ। 
পঞ্চস্থেতেষু বর্ষেষু সর্বং মাধাবণং শ্ৃতম্। 
অগ্রীপার পিতা পুর্ব জঙ্ব স্বীপং দদে দ্বিজঃ | 
তমা পুজা বতৃবুর্থ প্রজাপতিসমা নব ॥ 
জ্োষ্টো নাভিরিতি খ্যাতস্তপা কিম্পুরুযোইমৃজঃ। 
হরিবর্ষস্ৃতীয়ন্ত চতুর্ঘোহভূদিলাবৃতঃ ॥ 
রম্যশ্চ পঞ্চমঃ পুজো হিরণ্যঃ ষষ্ঠ উচাতে। 
কৃকন্ত সপ্ুমন্তেষাং ভদ্রাঙশ্চা্টম£ শ্বৃতঃ | 
নবমঃ কেতৃমালশ্চ তায়! বর্ষসংস্থিত্িঃ | 
যাঁনি কিম্পুরুষাখাপি বর্জয়িত্বা হিমাহ্বয়ম্ | 
তেযাং স্বভাবতঃ সিছিঃ সুষ্ধপ্রায়। হাযত্বতঃ। 
বিপর্ধায়ে ন তেথস্তি জরামৃতাভয়ং ন চ॥ 
পর্দাধন্মো্ন তেথান্তাং নোত্তমাধমমধ্যমাঃ | 
ন বৈ চতুযুগাবস্থা নার্ভবা খতবো ন চ। 
অম্লীধহুনোর্নাভেন্ত ধষভোহতৃৎ স্থতে! দ্বি। 
ধষভাত্তর়তো জঙ্দে বীরঃ পুক্রশতাদ্বরঃ ॥ 
দোইভিমিচ্যর্রতঃ পুভ্রং মহাপ্র।ত্রাজ্যমান্থিতঃ। 
তপস্তেপে মন্থাভাগঃ পুলহাশ্রমসংশ্রয়ঃ | 
হিমাহ্বং দক্ষিণং বর্ষং ভরত'য় পিতা দো | 
তমাৎ তু ভারতং বর্ষং তশ্ত নায়! মহাম্মনঃ | 
ভরতস্তাপাভূৎ পুজঃ হৃমতির্নাম পর্দিকঃ | 
তশ্মিন্ বাজাং সমাবেশ্ট ভবতোইপি বনং যযৌ । 
এতেমাং পুত্রপোত্রৈস্ত সপ্তঙ্ধীপা বন্থস্করা। 
গ্িত্রতন্ত পুটত্ব ভূক! স্ব য়ভূবেইস্তরে ॥ 
এষ শ্বায়স্তুবঃ সর্গঃ কথিতন্তে দ্বিজোতম। 
পৃর্বমনবস্তরে সম্যক্ কিমন্যৎ কথয়ামি তে। 

ইতি মাকণ্েয়ে মহাপুরাণে মন্বস্তরকথনং 

নাম ভ্রিপঞ্চাশোধ্ধ্যায়ঃ। 

শশা পাজি 
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ক্রৌষ্টকিরুবাঁচ | 

কতি দ্বীপা£ সমৃদ্রা বা পর্কাতা ব কতি ছিজ। 
কিয়াপ্ত চৈব বর্ষাণি তেষাং নদ।স্চ ক! সুনে । 
মহাইতগ্রমাণঞ্চ লোকালোকং তটৈব চ। 
পর্ধযা়ং পরিমাণঞ্চ গতিং চন্তার্কয়োরপি ॥ 
এত প্রজহি মে সর্ব নিস্তরেণ মহাঁমুনে | 

মার্কগেয় উবাচ। 
শতাদ্ধীকোটিবিস্তার! পৃথিবী কৃৎ্শো দ্বিজ। 
তগ্তা হি স্থানমখিভীং কথয়াম শৃথুত্ব তত 
যেতে দ্বীপা ময়া গ্রোক্ক। জদ্ব 'হ্বীপাদয়ো দ্বিজ। 
পুকষরান্তা মহাভাগ শৃণ্ষোং বিস্তর পুনঃ | 
বীপাৎ তু দিগুণে। দীপ জন্যঃ প্রক্ষোহথ শান্মলঃ 
কুশঃ তৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুকরদীপ এব ট | 
লবণেক্ষুস্ুবা সর্পির্দধিতৃদ্ধজলা্ধিভিঃ | 
দ্বিগুণৈদ্ধিগুপৈবৃন্ধ্যা সর্বতঃ পরিবেষ্টিত, | 
অন্বধীপন্ত সংস্থানং প্রবঙ্গ্যেহছং নিবোঁধ মে। 
লক্ষমেকং যোজনানাং বৃতো বিস্তারটদর্ঘ্যতঃ ] 
হিমবান্ হেমকুটশ্চ ঝঘভে! মেরুরেব চ। 
নীলঃ শ্বেহম্তথ! পৃজী সপ্তান্মিন্ বর্ষপর্কাতাঃ | 
দ্বৌ লক্ষযোজনায়ামৌ মধ্যে তত্র মাচলৌ । 
তয়োর্দক্ষিণতো৷ যৌ ভু যৌ তথোত্তরতো গিরী। 
দশভির্দশভিনূ্যনৈঃ সহজোস্তৈঃ পরস্পরম্ | 
থিলাহসোচ্ছ,য়াঃ সর্বে তাণদবজ্তারিণশ্চ তে। 
সমুদ্রান্তঃ গ্রবষ্াশ্চ ষডশ্িন্ বর্মপর্বাতাঃ | 
দক্ষিণোতবতো নিয়া! মণ্যে তুঙ্গায় তা গিতিঃ ॥- 
বিদ্যা দঙ্ষিণে ত্রীণি ত্রীণি বর্ষাণি চোত্তরে। 
ইলাব্রহং তয়োর্শধ্যে চন্জ্রাপ্ধাকারবত স্থিতম্॥ 
ততঃ পূর্সেণ ভদ্রা্থং কেতুঁমালপ্ পশ্চিমে । 
ইলাবৃতন্ত মধো তু মেরুঃ কনকপর্বতঃ | 
চতরশীতিসাহঅন্তসেগাচ্চ, য়ে! মহাগরেঃ | 
প্রবিষ্ট: ফেড়শাধস্তা দস্তীর্ণং সে; ডুশৈব ভু । 
শরাবসংস্থিতত্বাচ্চ দ্বাত্রিংশন্ম, দি,বিস্বৃতঃ। . 
শুক্লুঃ পীতোইসিতে। রক্তঃ প্াাশিষু যথাক্রমম্। 
বিপ্রো বৈশ্তস্তথ] শৃ্ঃ ক্ষত্রিয়ন্চ সবর্ণত:। 
তস্যোপরি তখৈবাষ্টো পূর্ববাদিযু বথাক্রমম ॥ 
ইন্দ্'দিলোকপালানাং তন্মদয ব্রহ্গণঃ সভা । ্ 

যোঞ্জনানাং মহআাণি চতুর্দশ সমুচ্ছি তা ॥ 



৮৮ 

অযুতোঁচ্ছা যস্তস্যাধস্তথা বিদ্প্তপর্বতঃ। 

প্র'চাদিযু ক্রমেটৈব মনরে গন্ধমাদনঃ | 
বিপুলশ্চ স্থৃপার্শশ্চ কেতুপাদপশোভিত্তাঃ। 

কদস্বে। মন্দরে কেতুর্জন্ব বৈ গন্ধমাদনে | 
বিপুলে চ তথাশখঃ স্ুুপার্থ্ে চ বটে মহ!ন। 

একাদশশভায়।মা যে।জনানামিমে নগাঃ ॥ 

জঠরে। দেবকুটঞ্চ পূর্বদ্যাং দ্িশি পর্বতৌ । 
আনীলনিষদৌ প্রাপ্ত পরস্পরনিরস্তবৌ | 
নিষধঃ গারিপাত্রশ্চ মেরোঃ গার্খে তু গশ্চিমে। 
যথ। পুর্ব তথা চৈতাধানীননিষধাঁয়তৌ | 
কৈলাঁসো হিমবাংশ্চৈব দক্ষিণেন মহাচলো । 
গুর্ধপম্চায়তাবেতাবর্ণপান্তব।বস্থিতো | 
শৃঙ্গবাঁন্ জারুধিশ্চৈব তটৈনোত্তরপর্বাতৌ। 
যটথব দক্ষিণে তদ্দ্তবাস্তববযবস্থিতো ॥ 

মর্ধ্যাদাপর্বতা হোতে কথ্যস্তেইষ্টো দিজোন্তম | 
হিমবন্ধেমকুটাদিপর্বতাণাঁং পরম্পবম্ ॥ 
নব যোজনসাঁহঅং প্রাগুদগ্দক্ষিণোন্তবম্। 

ফলানি যানি যৈ জন্বা গদ্ধমাদনপর্্বতে। 
গজদেহপ্রমাণানি পতস্তি গিরিমুর্ধনি ॥ 
তেষাং রসাৎ গ্রভবতি খ্যাতা জন্বনদীি বৈ। 

যত্র জান্বনদং নাম কনকং সম্প্রজায়তে | 

সা পরিক্রম্য বৈ মেকং জস্ব,মূলং পুনর্নদী। 
বিশতি হিক্শার্দ,ল গীমমান। জনৈশ্চ তৈ:। 
ভদ্রাশ্েহশ্বশিরা বিষুর্ভারতে কৃম্ধনংস্থিতিঃ। 
ববাঁহঃ কেতুমালে চ মৎ্স্যরূপন্তগোত্ববে ॥ 

তেষু নক্ষত্রবিনযাসাছিষয়াঃ সমবস্থিতাঃ | 

চতুষ্ব পি দ্রিজশ্রেষ্ রহাভিভবগাঠকাঃ ॥ 

ইতি মার্বণেয়ে মহাপুবাণে ভৃবনকৌোে জঙ্ব,- 

দ্বীগবর্ণণং নাম চভপঞ্চাশোহধাযঃ | 

নপ্প্স্াশোহধ্যাযহ | 

কহ 

স।কণেষ উবাট। 

শৈলেষু মন্দর।দৌবু চতৃত্ষেব দ্বিজোত্তম। 
ব্নানি যানি চতারি সরাংশি চ নিবোধ মে॥ 

পর্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণে নন্দনং বনম্। 

বৈভ্রাজং পশ্চিমে শৈলে সাবিত্রং চোত্তরাচলে ॥ 

মার্কতেয়পুরাণমূ। 

অক্ণোদং সরঃ পূর্বং মানসং দক্ষিণে তথা । 
শ্রীতোৌদং পশ্চিমে মেরোর্মহাভদ্রং তথোত্বরে ॥ 
শীতার্তশ্চক্রপুঞ্জশ্চ কুলীরোহ্থ স্থকঙ্কবান্। 

মণিশৈলোহথ বৃধবান্ মহানীলো ভবাচলঃ | 

শবিন্দুন্মন্দরে। বেণুন্তামমো শিষধন্তথা । 
দেবশৈলম্চ পৃর্বেণ মন্দরসা মহাচলঃ ॥ 
ভিকুটশিখরাদ্রিশ্চ কলিঙ্গোহথ পতঙ্গকঃ | 
রুচকঃ সান্ুমাংশ্চাদ্রিস্ত'অকোহণ বিশাখবানূ ॥ 
শ্বেতোঁদরঃ সমুলশ্চ বস্ুধারশ্চ রত্ববান্। 

একশৃঙ্গো মহাশৈলে। রাজশৈলঃ পিপাঠকঃ | 
পঞ্চশৈলোথ কৈলাসো৷ হিমবাংশ্চাচলোত্তমঃ | 

ইত্যেতে দক্ষিণে পার্খে মেরোঃ প্রোক্তা মহাচল।ঃ 

দুরক্ষ; শিশিরাক্ষম্চ বৈদুর্যযঃ পিলন্তথ] | 
পিঞ্জরোহথ মহাভদ্রঃ সুরসঃ কপিলো। মধুঃ 
ভগ্রনঃ কু্ধুটঃ কৃষ্ণঃ পাঁতুরম্চাচলোত্তমঃ | 
সহ্স্রশিখরশ্চার্রিঃ পাঁ'রপাত্রঃ সশৃঙ্গবান, 
পশ্চিমেন তথ। মেরোর্ধিষুজাৎ পশ্চিমাদ্বহিঃ। 
এতেহচলা: সমাধ্যাতাঃ শৃণুষন্যাংস্তথোতরান্ ॥ 

শঙ্খকুটেহথ বৃষভো। হংসনাভস্তথ[চলঃ। 
কপিলেন্ত্রস্তথ। শৈলঃ সান্ুমান নীল এব চ। 

দবর্ণশৃঙ্গী শাতশৃঙ্দী পুষ্পকে। মেঘপর্ববতঃ | 
বিরজাক্ষে। বরাহাত্রির্ময়ুরো। জারুধিত্তথ] 
ইন্তযেতে কথিতা ত্রহ্মন মেরোরুন্তরতো৷ নগাঃ। 
এতেষাঁং পর্ধতানান্ত দ্রোণ্যোইতীব মনোহরা5 ॥ 

বনৈরমলপানীয়ৈঃ সরো[ভিক্লপশোভিতাঁঃ। 
তাস পুণ)কুতাং জন্ম মন্ধব্যাণাং দ্বিজোন্তম ॥ 

এতে ভৌমা! বিজ স্বর্ণা; স্বর্গ গুণাধিকাঃ। 
ন তাস পুণ্যপাপানামপূর্বাণামুপার্জনম্ ॥ 
পুণ্যোগভোঁগা এবোক্তা দেবানামপি তাস্বপি। 

শীতান্তাদোবু চৈতেবু খৈলেষু ঘিজপত্তম | 
বিদ্বাধবাণাং ষক্ষাণীং কিন্নরোরগরঙ্গপাম্। 

দেবাঁনাঞ্চ মহাঁবাসা গন্ধর্বানাঞ্চ শোঁভনাঃ ॥ 
মহাপুণা। মনোটিজশ্চ মদেবোগবটনযুতাঃ। 
সরাংসি চ মনোজ্ঞানি সন্বপ্ত সুখদে!হনিলঃ ॥ 

ন চৈতেষু মন্ষ্যাণাং বৈমনস্তানি কুত্রচিৎ। 

তদেবং পার্থিবং পদ্মুং চহুপ্পত্রং ময়োদিতম্॥ 
শদ্রখবভার্তাদ্যানি পত্রাণ্যন্ত চতুদ্দিশম্। 

ভাঁরতং নাঁম দ্ধর্ষং দক্ষিণেন ময়োদিতম্ | * 

তৎ কম্মভূমির্নান্যত্র সম্প্রাপ্তিঃ পুণ্যপাপয়োঃ। 
এত প্রধানং বিজঞেক়ং ঘত্র সূর্বং প্রতিষিতম্ ॥ 



সপ্তপঞ্জাশোহধায়ঃ | 

তন্মাৎ ম্ব্গাপবগোচ ম'চুষানাবক।বণি। 

তির্যাক্তমথবাপ্যন্যৎ নরঃ প্রাপ্পোতি বৈ দ্বিজ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে ভুবনকোষে 

গঞ্চপঞ্চাশোইধায়ঃ ॥ 

ষটপঞ্চাশোহধায়ঃ। 

মার্কণ্ডেয় উবাচ। 

ফ্রপাঁপাবং জগদ্যোনেঃ পদং নারায়ুণস্যা যৎ। 

ততঃ প্রবৃত্তা যা দেখী গঙ্গা ভ্রিপথগামিনী ॥ 

ততঃ সঙগদ্ধামানাকরশ্মিসঙ্গতিপাঁবনী ॥ 

পপাঁত মেরুপৃষ্ঠে চ সা চতুদ্ধী। ততো যযৌ। 
মেককুটতটান্তেভো। নিপতস্তী বিবন্তিত1 ॥ 
বিকীর্ধামাণসলিপা নিরালম্ব। পপাত মা । 

মন্দরাদোযু পাদেষু প্রবিভরোদকা সমম্ ॥ 
চত্র্্ঘশি পপাতান্বু বিভিন্নাপ্রিশিলোচ্চয়] । 
পৃর্বা'শীতেহতিবিখাতা যযৌ চৈত্ররথং বনম্ ॥ 
তত প্লাবয়িত্ব! সা যযৌ বরুণোদং সবোবরম্। 
শীতান্তপ্চ গিরিংস্তম্মান্ততশ্ান্যান্ গিরীন ক্রম।ৎ | 
গত্ব! ভূবং সমাসাদা ভদ্রাশ্বাজ্জলধিং গতা । 
তটথবালকনন্নাখ্যং দক্ষিণে গন্ধমাদনে | 

মেকপাদবনং গত্থা নন্দনং দেবনন্দনমূ। 
মাননপ মহাবেগাৎ প্রাবয়িত| সরোবরম্ ॥ 

মাসাদ্য শৈলরঞ্জানং রম্যং হি শিখরং তথা। 
অম্মাচ্চ পর্্বতান্ সর্বান্ দক্ষিণোপক্রমোদিতান্ ॥ 

তান প্রাবয়িত্ব। সম্প্রাপ্ত। হিমবন্তং মহ্াগিরিম। 
দ্'র তত্র তাং শূর্ন মুমোচ বৃদধব দঃ ॥ 
ভ্গীরথেনোপবাপৈঃ স্বতযা চাবাধিতো বিভুঃ। 
তত্র মুক্ত! চ শর্কোণ মণ্তধা দক্ষিপোদধিম | 
প্রবিবেশ জিধ! প্রাচ্যাং প্লাবয়ন্টী মহা নর্দী। 

ভগীরথরথস্যান্ন আোতসৈকেন দক্ষিণাম্॥ 
তেব পশ্চিমে পাদে বিপুলে সা মহ ননী। 
পরক্ষরিতি বিখ্যাতা বৈভ্রাঞ্জং সাচলং যযৌ ॥ 
শীতোদণ্চ সরন্তন্মাৎ প্লাবয়ন্তী মহানদী। 

স্রক্ষঃ পর্বতং প্রাপ্ত! ততশ্চ ত্রিশিখ' গত। ॥ 
তস্মাৎ ক্রমেণ চাদ্রীণাং শিখরেষু নিপত্য মা। 
কেছুমালং সমাসাদ্য প্রবিষ্ট লবণোদধিম্ ॥ 
দপার্খন্ত ততৈধার্িং মেরুপাদং হি সা গতা।। 
তত্র মে'মেতি বিখ্যাত সা যযৌ সবিভূর্বনম্ ॥ 

| ১২ ] 

৮৯ 

তত গ্লাবযন্্ী সম্প্রাপ্প! মহা।ভদ্রং মরোবরম্। 

ততশ্চ শঙ্খকুটং স! প্রয়াত বৈ মহানদী ॥ 
তন্মান্ব ৃষভাদরীন্ স| ক্রমাৎ গ্রাপা শিলোচ্চয়ান, 

মহার্ণবমন্থপ্রাপ্ধ। প্র।বয়িত্োত্তরান্ কুন ॥ 
এবমেষ| ময়] গঙ্গা কথিতা তে দ্বিজর্যভ। 
জনুদ্ধীপনিবেশাচ্চ বর্ধাণি চ যথাতথম্ ॥ 

বমস্তি তেষু সর্নোষু গ্রজাঃ কিম্পুরুষাদিযু। 
স্থপ্রায়া নিরাতক্কা ন্যনতোঁৎকর্ষবর্জিতাঃ ॥ 
নবস্পি চ বর্ষেষু সপ্ত সপ্ত কুলাচলাঃ। 
এটককস্মিংস্তদা দেশে নদ্যশ্চাদ্রিবিনিংস্যতাঃ ॥ 

যানি কিম্পুকষাদ্যানি বর্ষাণাষ্টৌ ছিজোত্ম। 
তেযুত্তিদানি তোয়।নি মেঘবার্ধ্যত্র ভারতে ॥ 

বা্ছা স্বাভাবিকীদেহ্া তোয়োখা মানসী তথ। 
কর্ম চ বৃণাং সিদ্ধির্বর্ষেঘেতেষু চাট ॥ 
কামপ্রদেভ্যো বৃক্ষেভ্যো বার্শা পিদ্ধিঃ স্বভাবজা। 
স্বাভাবিকী সমাখ্যাত! ভৃপ্রিদে্! চ দৈশিকী ॥ 

অপাং সৌন্ষাচ্চ ভোঁয়োখা ধ্যানোপেতা চ মানসী 
উপাননাদিকাধ্য।ভ, বর্দর্জা সাপু[দাহৃতা ॥ 
ন চৈতেষু সুগাবস্থা নাধয়ে। ব্যাধয়ো ন চ। 
পুণ্যাপুণ্যমমারস্তো নৈব তেষু দ্বিজোত্ম ॥ 

ইতি মার্কণেয়ে মহাপুরাণে গঙ্গাবত|রে। 
নাম যট্পঞ্চাশে|ইধ্যাঁয়; | 

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ | 
সে শ 

ক্রৌষ্,কিরুবাচ। 
'ভগবন্ কথিব্বেতজ্জন্ব্বীপং সমাসতঃ। 
বদেতদ্ভবনা প্রোক্তং কর্ম নান্তত্র পুণাদম্ ॥ 
গাপায় বা মহাভাগ বক্জঘিত্বা তু ভাঁরতম্। 
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষম্চ মধাধান্তঞ্চ গম্যতে ॥. 
ন থ্বন্তত্র মর্ত্যানাং ভূমৌ কন বিধীয়তে। 
তশ্মাঙিম্তরশো! ব্রহ্মন্ মটৈতত্তারতং বদ | 
যে চান্ত ভেদ! যাবন্তো যথাৰৎ স্থিতিরেব চ। 
বর্ষেহ্য়ং দ্বি্শার্দুল যে চাস্ষিন দেশপর্বতাঃ ॥: 

মার্কগেয় উবাঁচ। 
ভারতসানা বর্ষস্য নব ভেদান্ নিবোধ মে। 
সমুদ্র'স্তরিতা জেয়ান্তে ত্বগম্যাঃ পরস্পরম্ ॥ 
ঈন্দ্রদ্বীপঃ কশেকমাংস্তাঅনর্ণো গভন্ভিমান্। 
নাগদীপত্তথা দৌম্যো গার্বো বারণন্তথ| ॥ 



৪১০ 

অয়ন্ত এবমস্তেব]ং ঘ্বাপঃ মাগরস বৃতঃ। 
যোন্নানাং মহস্্ং বৈধীপোহমং দক্ষিণোন্তবাৎ। 

পূর্বে কিবাতা যদ্যান্তে পশ্চিমে মবনাস্তথা। 
রোঙগণা; ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠাঃ শূদ্বাশ্চান্তঃস্থিত! দিজ ॥ 
উজা(ধ্যায়বপিজ্যাৈঃ বঙ্দন্ডিঃ কৃতগাবনাহ। 

তেঘ।ং সম্বহাধণ্চ এভিঃ কর্মভিরিষ্যতে ॥ 
্র্গীপবর্গ প্রাপ্তিশ্চ পুণাং গাগঞ্চ বৈ তদা। 
মতেন্ত্রো মঘয়ঃ সহাঃ "ক্চিমানৃক্ষ পর্বত21 
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাঁত্রশ্চ সপ্তৈবার কুলাঢলাঃ ॥ 
তেষাং মহজশশ্চান্তে ভূধরা ঘে সমীগগাঃ ॥ 
বিক্তাবোচ্ছ য়িপে! রম্য। রিপুলাশ্চাত্র মাণবঃ। 

কোলাহলঃ সবৈত্র।জো মন্দরো দর্িবাটলঃ | 
বাত্তস্বনে। বৈছ্যুতশ্চ মৈনাঁকঃ দবসন্তথা। 
তুঙ্গপ্রস্থো নাগগিরী বোচনঃ পাঁওবাঁচলঃ ॥ 
পুষ্পো গিরিছুর্জিয়ন্তো রৈবতোইর্বা এব ট। 
খাযুকঃ সগোমন্তঃ কৃটশৈলঃ কুতপ্মবহ | 
পর্বত কোরন্চ শতশোইন্তে চ পব্মতাঃ 

৯ জনপদ ক্্েচ্ছাশ্চাধ্যান্চ ভাগশঃ ॥ 

তঃ গীয়ন্তে মরিচ্ছে 1 যাস্তাঃ মমাউ্নিবোদ মে 
ঠা সবন্দতী সিবুম্চন্্রভাগ। তথাপরা ॥ 
বসুন চ শতদ্রশ্চ বিতন্তের[বতী কুহুঃ। 
গোনাতী ধৃতগাঁপ! চ বাহুদা মদৃশদতী | 
বিপাশ| দেবিকা রজ্মনিম্ীরা গণ্ুকী তথা। 
কোশিকী চাপগ। বিগ্র হিমবৎপাদনিঃহৃতাঃ ॥ 
নেদ স্বৃতিদেদবততী বৃত্রক্পী শি্ষুরেব চ। 

বেণু। মাননানী চৈব সদানীর] মহী তথা ॥ 
পাবা চর্দণুহী তাপী বিদিশা নেত্রবত্যপি। 
শিপ্র। হাবণা চ তথ পারিপাব।শয়াঃ শ্বতাঃ। 

শোৌণো মহ'নদন্চৈর নম্র্দা স্বরথাট্রিজা। 
মন কিনা দশাণা চ।চত্রকূট? তথাণরা ॥ 
চিত্রোৎ্পলা সতদপা করমো না পিশাচিকা। 

তথাস্টা পিপ্লালশোণিব্বিপাঁশা বঞ্ধুল। নদী | 
ক্ুমেকজা শুক্ডিনতী শকুলী ত্রিদিপাক্রমুঃ | 
খক্ষপাদ প্রক্থতা নৈ তথান।। বেগবাছিনী ॥ 

শিগ। পযোষী নির্বান্ধ। তাণী মনিষধাবতী। 
বেণা বৈত"্ণী চৈব সিনীখালী কুমুদ্ধতী। 
কবতোঁয়া মতী"গীবী দুর্গা চান্তঃশিরা তথা । 
বিদ্ধাপা্গ্রক ঠাস্ত। নদাঃ পুণ্যজলাঃ শুভাঃ ॥ 

গোদাববী ভীমরথা কৃষ্ণবেণু। তথাপরা। 

তুঙ্গভদ্া স্থপ্রয়োগা বাসা কাব্ম্যথাপগা ॥ 

মার্বতেয়পুর।ণমূ। 

খিন্ধ্যপাদবিনিক্কান্ত) ইতোেতাঃ সব্রিদুত্তমাঃ। 
কুতমালা ভামপর্ণা পুষ্পজ। হৃৎপলাধতী ॥ 

মলযপ্রিসমুদ্ভূতাঃ নদ্যঃ শীতজলান্ত্িমাঃ | 

['তুদোনধিকুল্য। চ ইক্ষুকা ত্রিদিব চ যা॥ 
ল|ঙ্গলেনী বংশকরা মহেন্প্রভবাঃ স্বৃতাঃ। 
দণিকুল্যা কুমারী চ মন্দগ। মন্দবাহিনী ॥ 
কূপ পলা'শনী চৈৰ শুক্িমত্প্রবাঁঃ স্বৃতাঁঃ 
সন্বাঃ পুণযাঃ মবস্বত।2 সর্ব্বা গঙ্গ।ঃ সমুদ্বগ!ঃ 
দিনা মাতবঃ সন্ধাঃ পর্বাঃ পাপহবাঃ স্বৃতা 

অগ্য:ঃ সহলশন্চোক্ষাঃ ক্ষুদ্রনদে। ছ্বিলৌন্তম 

গারট কলর ঃ মন্তি সদাকালবহাশ্চ যাঃ। 

মত্স্যাপ্ককুটারকুল্যাশ্ কুপ্তগাঃ কাশিকোশল 
অথব্ব/শ্চ কলেঙগশ্চ মলকাশ্চ'বৃকৈঃ সহ। 
মদাদো জনপদাঃ প্রায়শোহ্মী প্রকী্ডিতাঃ 
সহাস্য চোদার যাত্্ব যর গোরাবরী নদী। 
পৃথিবাঘপি কৃৎনায়াং স প্রদেশে! মনোরম? 
গেবদ্ধনং পুরং রম্যং ভার্গবস্য মহাআনঃ| 

ব[হলীক! বাটধাশাশ্চ আভীবাঃ কাঁলতোয় কা: 
অপরান্তাশ্চ শৃত্রাশ্চ পল্পবাশ্ম্বধখিকাঃ | 
গান্ধার যবনাশ্চৈব [িন্ধুসোবীবমদ্্রকা; ॥ 
শতদ্রজাঃ কলিঙ্গাশ্চ পারদ হাঁরভূষকাঃ। 
মাঠরা বভদ্র।শ্চ কৈকেমা দশমালিক ॥ 
ফ'জ্রয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্শূদ্রকুলানি চ। 
কাঞোজ। দরদাশ্চৈৰ বর্বর হর্ষবদ্ধনাঃ | 
চীনাশ্চৈর ত খাঁবান্চ বহুলা বাহ্তো নরাঃ। 
আগ্রেয়াশ্চ ভবদ্বার্গঃ পুফলাশ্চ কশেককাত ॥ 

লম্প[ক:ঃ শৃণকাবাশ্চ চুলিকা জাগুড়ৈঃ সহ। 
ওপব!শ্চণি দ্র শ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ | 

ভামদা হংসমার্দীশ্চ কাশীরাস্তঙ্গনাস্তথা। 
শুলিকাঃ কৃহকাশ্চৈৰ জর্ণা দর্দান্তথৈব চ। 
এতে দেশা ভারীচাস্ত্র প্রাচ্চান দেশান্ িবোঁধ 
অধ্রাবকা মুদকরা অন্তগির্ধা। বহিগিবাঃ ॥ 
যথা গবঙ্গা রঙ্গেয়া মানদা মানবপ্তিকাঃ | 
বাঁক্গোন্তবাঃ গ্রবিজয়াঃ ভাঁগবা জ্ঞেরমল্পকাঃ ॥ 

গ্রাগ্জ্যোতিযাশ্চ মদ্রাশ্চ বিদেহাস্তামলিপ্তকা 
মল্লা মগধগোমস্তাঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্ৃতাঃ ॥ 

অথাপবে জনপদা দক্ষিণীপথবামিনঃ | 

পুণ্ডান্চ কেরলা্চৈৰ গোলাঙ্ুলাস্তথৈব চ & 
শৈল্ষা মুষিকাশ্চৈব কুন্্রমা নাম বাঁসকাঃ। 
হারা মাহিষক1 কলিঙ্গাশ্চৈব সর্বশঃ ॥ 



অফ্টপঞ্চাশোহধ্যাঁয়ঃ। 

আভীরাঃ সহবৈশিক্যা আট়ক্যা শবরাশ্চ যে । 
পুলিন্দা বিদ্ধামৌলেয়া বৈদর্ভা দণ্ডকৈঃ সহ॥ 
পৌরিক1 মৌলিকাশ্চৈব অশ্মকা ভোগবদ্ধনাঃ। 
নৈষিকাঃ কুস্তপা অন্ধ উত্ভিদা বনদারকাঃ | 
দাক্ষিণাত্যাত্বমী দেশ অপরাস্তান্ নিবোধ মে। 
সুর্ধ্যারকাঃ কালিবল! হুর্ীশ্চানীকটেঃ সহ ॥ 
পুলিনাশ্চ স্বমীনাশ্চ বূপপা: স্বাপদৈঃ সহ। 
তথা কুরুমিনশ্চৈব সর্ব চৈব কঠাক্ষরাঃ | 
নাসিক্যাবাশ্চ থে চান্তে বে চৈবোত্তরনন্র্দীঃ। 

ভীককচ্ছাঃ সমাহেয়াঃ সহ মারস্বটতরপি ॥ 
কাশ্দীরাশ্চ স্থরাষ্ট্রাশ্চ আরন্থ্যাশ্চার্ব দৈঃ সহ। 
ইত্যেতে হাপরাস্তাশ্চ শৃণু বিশ্ক্যনিবামিনঃ ॥ 
সবজাশ্চ করুযাশ্চ কেরলাশ্চোতকলৈঃ মহ। 
উত্তমর্ণ| দশার্াশ্চ ভোজ্যাঃ কিকিদ্ধকৈ; সহ ॥ 

ভোশলাঃ কোশলাশ্চৈব তৈপুরা বৈদিশস্তথা। 
হপুধাস্তঘুলাশ্চৈব পটবো নৈমধৈঃ সহ ॥  - 
অননজাস্তষ্টিকারাশ্চ বীরহোত্রা হাবস্তয়ঃ | 

এতে জনপদাঁঃ সর্বে বিদ্ধাপৃঠনিবাসিনঃ 7 
অতো দেশান্ প্রবক্ষ্যামি পর্বতাশ্রপ্িণশ্চ যে। 
শীহাব| হংসগার্থাশ্চ কুরবো গুর্গণাঃ খনাঃ ॥ 
টন্তপ্রাবরণাট্চৈব উর্ণ। দার্ধা সরৃত্রকাঃ। 
গর্ত! মালবাশ্টৈব কিবাতান্তামনৈঃ সহ ॥ 
টতখেেতাদিকশ্চাত্র চতুদুগক্কাতো বিদ্বিঃ। 
45২ হু ভারতং বর্ষং চতুঃমংগ্বাননংস্থিভম্ ॥ 
“ক্ণাপবতো হস্ত পূর্বেণ চ মহোঁরপিঃ | 
ইমবাগ্ুন্তরেণান্ত কাশ্দুকিন্ত যথা গুণঃ | 
চে তদ্ভাবতং বর্ষং সব্ধবীজং দিজোনিম। 
[দহমমরেশত্বং দেবত্বং মরুতস্তথা ॥ 
গণশগ্নরোযোনিস্তদ্বৎ সর্কে সরীশ্ষপাঃ | 
ঠাবপাণাঞ্চ সর্কেধামিতো ব্হ্গন্ গভাঙতৈ: | 
যা'ত কর্শতৃত্রন্ষন্ নানা জেককেয বিদাতে। 
দখানামপি বিপ্রর্ষে মৈবৈষ মনোতনথঃ ॥ 
পি মাহুবমাগ্যামে! দেবহাহ গ্রচ্যুতাঃ ক্িতো 
মাঃ কুরুতে ভত তু যন্ন শক্যং সববাস্থরৈঃ ॥ 

ইতি মার্কগেনে মহাপুরাঁণে নদ্যািবর্ণনং 
" শান সপ্তপঞ্চাশোধধ্যাষঃ ॥ 

অপ সপ 

৯১ 

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ 

৬2০ শি 

ক্রৌষ্টকিরুবাচি। 
তগবন্ কথিতং মম্যগ্ভবতা ভারতং মম। 
সরিতঃ পর্ব] দেশা দে চ ত্তত বসন্তি বৈ ॥, 
কিন্ত কৃর্ণান্বযা পূর্বং ভারতে ভগবান্ হ রে 
কখিতস্তস্ত সংস্থানং শ্রোহুমিচ্ছাম্যশেষত 
কগং স সংস্থিতো দেবঃ কুম্মব্নগী এর? | 
শুভাশুভং মন্গয্যাণাং ব্যজ্যতে চ ততঃ কথম্। 
যথামুখং থাপাদং তশ্ত তদবুহাশেষতঃ ॥ 

মার্কেয উবাচ। 
প্রাম্মুধো ভগবান্ দেবঃ কুম্মনূগী ব্যবস্থিত:। 
আক্ুম্য ভারতং বর্ষং নবভেদদমিদং দ্বিজঃ | ৫ 
নবধা সংস্থিতান্তন্ত নক্ষত্রাণি সমন্ততঃ। 
খিষয়াশ্চ দ্বিজশ্রেঠ্ঠ দে সম্যকৃ তান্ নিবোধ মে ॥ 
বেদম্রা বিমাগুব্যাঃ শাবনী পান্তথা শকাঃ। 
উজ্ভিহানাস্তথা বদ ঘোষসংখ্যান্তথা এশাঃ ॥ 
মধ্যে মারস্বতা মত্গ্তাঃ শরসেনাঃ সমাথুরাঃ। 
ধ্মাবণ্যা জ্যোতিষিক| গৌরগ্রীব1*গুড়াশ্বকাঁ; | 
উদ্বেহকাঃ সপাঞ্চালাঃ মঙ্কেতাঃ কঙ্কনারুতাঃ। 
কালকোটিসপাষগ্ডাঃ পারিপাত্রনিবাসিনঃ ॥ 
কাণিঙ্গলাঃ কুকর্কা হান্তখৈবোঁড়্ম্বরা জনাঃ। 
গজাহ্বরাণ্ কৃর্ধস্ত জলমধ্যনিবাসিনঃ ॥ 

রুত্তিকা বোহিণী সোম্যা এতেষাং মধ্যবাসিনাম্ 
নম্মতরএতমং বিগ্র শুভাশুভবিগাঁটকম্ ॥ 
নযধ্বজোহগ্লনটৰ জঙ্গণখ্যে। মানবাঁচল: | 
শৃগকণে। ব্যান্মুখঃ খন্মকঃ কর্ধটাশনঃ ॥ 
তগা চন্দ্রেখবর[শৈচৈব থশাশ্চ মগধাস্তথা। 

গিবয়ো মৈথিলাঃ পোখুাম্তথা বদনদস্রাঃ | 
প্রাগ্জ্যোভিয।ঃ মলোহিত্যাঃ সামুদ্রাঃপুরুষাদকাঃ 
পূর্ণোধকটে। ভদ্রগৌনস্থোদযগিরিদিজ ॥ 
কশায়। মেখলা সুষ্টাম্তামলিত্ৈকপাদপাঃ | 
বদ্দমানা: কোশলাশ্চ মুখে কুর্ধন্ সংস্থিতাঃ ॥ 
বৌদরঃ পুনর্ধস্থঃ পুয্যো নক্ষত্রত্রিতরং মুখে। 
পাদে তু দক্ষিণে দেশাঃ ক্রোষ্টুকে বদতঃ শৃু॥ 
কলিঙ্গবঙ্গ জঠরাঃ কোশল। মৃিকান্তথ। | 
চেদয়শ্চোদ্ধকর্ণাশ্চ মংস্তাদ্যাঃ বিদ্ধাবাসিনঃ ॥ 
বিদঙ] নারিকেলাশ্চ ধর্মদ্বীপাস্তখৈলিকাঃ। 
ন্যাপ্রগ্রীবা মহাশ্রীবান্ৈপুরা; শ্ব্ধারিধঃ | 



৯২ 

'কৈক্ষিন্ধ্যা হৈমকুটাণ্চ নিবধাঁঃ কটকস্থগাঃ। 

দর্শার্ণ। হারিক1 নগ্ন বিযাঁদাঃ কাকুলালকাঃ ॥ 

তৈব পর্ণশবরাঃ পাঁদে বৈ পূর্বদক্ষিণে। 

ভাগ্নেষর্ং তা পৈত্র্যং ফাল্তন্তঃ প্রথমান্তথা ॥ 

নক্ষতরত্রিতয়ং পাদমাশ্রিতং পূর্বদক্ষিণম্। 

লঙ্কা! কালাজিনাশ্চৈব শৈনিকা নিকটান্তথা | 

মহেন্দ্রলয়াতৌ চ দর্দরে চ বসস্তি যে। 

কর্কোটকবনে যে চ ভৃগুকচ্ছাঃ মকোষ্কণীঃ ॥ 

সর্বাশ্ৈব তথাঁভীরা বেণীতীরনিবাসিনঃ। 

অবস্তয়ে। দাসপুবাস্তথৈবাকণিনো জনা ॥ 

মহারাষ্্রাঃ সকর্ণাটা গোনরদদাশ্চিত্রকূটকাঃ। 

চোলাঁঃ কোলগিরাশ্চৈৰ করৌঞ্চদ্বীগজটাধবাঃ | 

কাবেরী খধ্যম্কস্থা নীসিকাশ্চৈর যে জনাঃ। 

শঙ্খ শুক্ত্যাদি বৈদূরধ্যশৈল প্রীশ্তচরাশ্চ যে ॥ 

তথা বারিচবাঁঃ কোলাশ্চর্মপন্টরনিবাসিনঃ। 

গণবাঁহাঃ পরা: কৃষ্ণ দ্বীপবাদনিবাঁসিনঃ | 

হর্যাদৌ কুমুদাঁদৌ চ তে বসন্তি তথা জনাঃ। 

ওখবনাং সপিশিকান্তথ! যে কম্নায়কাঁঃ ॥ 

দক্ষিণা কৌকপা যে চ খধিকান্তীপসাঁশমাঃ। 

খযভাঁঃ সিংহলাশ্চৈৰ তগ৭ কাঁঙ্ধীনিবাঁদিনঃ ॥ 

তিলঙ্গাকুপ্জবদরীকচ্ছবাসাঁশ্চ যে জনা; 

ভাঁমপর্ণী তথা কুক্ষিনিতি কুন্মস্ত দক্ষিণঃ ॥ 

ফন্তুন্যশ্টোত্তরা হস্তা। চিত্রা চর্ষত্রয়ং দ্দিজ। 

ৃর্মন্ত দক্ষিণে কুক্ষৌ বাঁশপাঁদস্তথাপরম্। 

কাম্বোজা; গহদবাশ্চৈৰ তখৈব বড়বামুখাঃ। 

ড্রাবণাঃ সাগিগাঃ শৃদ্রাঃ কর্ণপ্রাধেয়বর্করাঃ। 

কিবাঁতাঃ পারদ পাপ্যান্তথা পাঁরশবাঁঃ কলা? ॥ 

ধর্তকা হৈমগিরিকাঃ সিন্দুকাঁলকরবৈবতাঁঃ। 

সৌরাষ্ দরদাশ্চৈব ড্রাবিড়ীশ্চ মভার্ণবাঃ। 

এতে জনপদাঃ পাঁদে স্থিত বৈ দক্ষিণেইপরে। 

্বাত্যো। বিশাখা মৈত্র নক্ষত্রত্রয়মের চ। 

মণিমেঘঃ ক্ষুরািশ্চ খঞ্জনোহিস্তগিরিস্তথ]। 

অপরীন্তিক1 হৈহয়াশ্চ শাস্তিকী বিপ্রশ স্তকাঃ॥ 

কোঙ্কণাঃ পঞ্চনদক বমন। হৃবরান্তথা। 

ভারক্ষুর! হঙ্গতকাঃ শর্করাঃ শান্সবেশ্মকাঃ॥ 

গুরুস্বরাঃ ফন্তুনকা। বেণুমত্যাঞ্চ যে জনাঃ। 

তথা ফন্তুলুকা ঘোরা গুরুহাশ্চ কলাস্তথা ॥ 

একেক্ষণু বাজিকেশা দীর্ঘগ্রীবাঁঃ সুচুলিকাঃ। 

অশ্বকেশীস্তথ। পুচ্ছে জনাঃ কৃর্মস্ত সংস্থিতাঃ ॥ 

উজ্জং মূলং তথাষাড়া নক্ষত্রত্রয়মেব চ। 

মার্কগেয়পুরাণম্। 

মাগুব্যাশ্চওখাবাশ্চ অশ্মকা ললনাস্তথা ॥ 

কুন্যতা লড়হাশ্চৈব স্ত্রীবাহা! বালিকাস্তথ! । 

নৃসিংহা বেণুমত্যাঞ্চ বলাবস্থাস্তথাপরে ॥ 

ধন্মবদ্ধান্তথীলুকা! উরুবর্মাস্থিতা জনাঃ। 

বামপাঁদে জনাঃ পার্থ স্থিতাঃ কুর্মন্ ভাগুরে ॥ 

আধাঢ়াশ্রবণে চৈৰ ধনিষ্ঠা যত্র সংস্থিত। | 
কৈলাসো। ভিমবাংশ্চৈ ক্ষুদ্রবীণাণ্চ যে জনাঃ। 
রসালয়াঃ সকৈকেয়া ভোগপ্রস্থাঃ সবামুনাঃ ॥ 
অন্তদশীপাস্ত্রিগর্ভীশ্চ অগ্নীজ্যাঃ সার্দন। জনাঃ। 
তথৈবাশ্বমুখাঃ প্র।প্তাশ্চিবিড়াঃ কেশধারিণঃ ॥ 

দাঁসেরকাঁঃ বাটধানাঃ শবধানান্তথৈব চ। 
পুক্ষলাধমকৈ বাতীন্তথা তক্ষশিলা শ্রয়াঃ ॥ 
অন্বীল! মলব! মদ্রা বেণুকাঃ সবদস্তিকাঃ । 
পিঙ্গলা মানকলহ] হৃণাঁঃ কোহলকাস্তথ। ॥ 

মাওব্যা ভূতিবুবকাঃ শাতক1 হেমতারকাঃ। 
সাশোমতাঃ সগান্ধারাঃ স্বরসাগ ররাশয়ঃ ॥ 

যৌধেলা দাসমেয়ান্চ রাজন্তাঃ শ্তামকান্তথা। 
ক্গেমবৃরডাশ্চ কু্ম বামকুক্ষিমুগাশিনাঃ ॥ 
বাঁকণঞ্চার নক্ষবং তত্র প্রৌষ্ঠপদাদ্বয়মূ। 
যেন কিন্নবরাগ্যঞ্চ পশুপালং সকীচকম্ ॥ 

কাশ্দীরকং তথ। রাষ্রমতিসাঁবজনস্তথ] । 
দরদান্বঙ্গনাশ্চৈৰ কুলটা। বনরাষ্্রকাঃ | 

সৈরি&। ব্রহ্গপুরকাস্তথৈব বনবাহাকাঃ । 

কিরাতকৌশিকানন্দা জনাঃ পহলবলোচনাঃ ॥ 

দার্বাদা মকবাশ্চৈৰ কুরটাশ্ান্নদারকাঃ 
একপাদাঃ খশা ঘোধাঃ অ্বর্গভৌমানবদ্যকাঃ॥ 
তথ] সযবন। হিঙ্গাম্টীরপ্রাৰরণাশ্চ যে। 

ত্রিনেত্রীঃ পৌরবাঁন্চৈৰ গন্ধর্কাশ্চ দ্বিজৌভ্তম ॥ 
পূর্বোন্ত- সক কৃর্বন্তা পাঁদমেতে সমাশ্রিতাঃ। 

বেবন্যাম্চাশ্থিদৈবত্যং যাম্যঞ্চক্ষমিতিত্রয়ম্॥ 

তত্র পাদে সমাখ্যাতং পাঁকায় মুনিসত্তম | 

দেশেঘেতেষু চৈতাঁনি নক্ষত্রীণ্যপি বৈ দ্বিজ ॥ 

এতৎপীড়া অমী দেশাঃ পীডাস্তে যে ক্রমোদিতা 

যান্তি চাভ্যদয়ং বিপ্র গ্রহৈঃ সম্যগবস্থিতৈঃ | 

যন্তর্ষন্ত পতির্ষে! বৈ গ্রহস্তপ্তাবিতো! ভয়ম্। 
তদ্দেশশ্ত মুনিশ্রেষ্ঠ তহুৎকর্ষ শুভা শুভঃ ॥ 
প্রত্যেকং দেশসামান্তং নক্ষত্রগ্রহসস্ভবম্। 
ভয়ং লোৌকম্ত ভবতি শোভনং বা দ্বিজোত্বম ॥ 

স্বন্সৈরশোভ নৈর্জন্তোঃ সামান্তমিতি ভীতিদম্ 

গ্রহৈভবতি গীড়োখমল্লীয়াসমশোভিনম্ ॥ 



উনষ্িতমোহধ্যায়ঃ | 

দ্রবো গোষ্ঠেহথ ভূত্োষু স্হৃত্স্থ তনয়েযু বা। 
ভার্যাযাঞ্চ গ্রহে হুঃস্থে ভয়ং পৃণ্যবতাং নৃণাম্ ॥ 

আত্মন্তথাক্পপুণ্যানাং সর্ধত্রৈবাতিপাপিনাম্। 
নৈকত্রাপি হাপাপানাং ভয়মন্তি কদাচন ॥ 

দিগ্দেশজনসানান্তং নৃপসামান্তমাত্মজম্ । 

নক্ষত্রগ্রহসামান্তং নরে ভূঙ্ক্তে শুভাশভম্ ॥ 
যদেতৎ কৃর্সংস্থানং নক্ষত্রেষু ময়োদিতম্। 
এতত তু দেশসামান্তমণ্ডভং শুভমেব চ॥ 

তস্মাদ্িজ্ায় দেশক্ষং গ্রহপীড়াং তথাত্বনঃ। 
কুব্বাত শান্তিং মেধাবী লোকবাদাংশ্চ সত্তম ॥ 
'আকাশাদেবতানাঞ্চ দৈত্যাদীনাঞ্চ দোহদাঃ। 
পৃথ্যাং পতস্তি তে লৌকে লোকবাদ1 ইতি শ্রুতা: 
তাং তখৈব বুধঃ কুর্ধ্যাল্লোকবাঁদাঁন্ ন হাঁপয়েৎ। 
তেযাং তৎকরণার,ণাঁং যুক্তে। ভুষ্টাগমক্ষয়ঃ | 
শভোদয়ং প্রহানিঞ্চ পাপানাং দ্বিজসত্তম | 

্রজ্ঞাহানিং প্রকৃ্য্ণন্তে ভ্রব্যাদীনাঞ্চ কুর্বধতে ॥ 
তশ্্াচ্ছান্তিপবঃ প্রীচ্ছে। লোকবাঁদরতস্তথা। 
লোকবাদাংশ্চ শীস্তীশ্চ গ্রহগীড়াস্্ কাঁরযেৎ ॥ 
'দোহান্ুপবাদাংশ্ শস্তং চৈত্যাদিবন্দনম্। 

জপং হোঁমং তথ! দানংক্নানং ক্রোধাদিবর্জনম্ ॥ 
আদোহঃ সর্বহতেষু মৈত্রীং কর্ধাচ্চ পণ্ডিতঃ। 
বচ্ছমেদসততীং বাচমতিবাঁদীংন্তটব চ | 
গ্রহপুজাঞ্চ কুবর্বাত সর্ধপীড়াস্থ মানবঃ। 
এবং শামান্ত্যশেষাণি ঘোবাণি দ্বিজসত্তম | 
প্রধতানাং মনুষ্যাণাং গ্রহর্গেখান্শেষতঃ। 
এন কর্ম ময়া খ্যাঁতো ভারতে ভগবান্ নিভুঃ ॥ 
শানায়ণো হাচিস্ত্যাস্া যন সর্বং প্রতিচিতম্। 
তর দেবাঃ স্থিতাঃ সর্বে প্রতিনক্ষত্রসংশ্রয়ঃ ॥ 
তথা মধ্যে ছুতবহ্ঃ পৃর্থী সোমণ্চ বৈ দ্বিজ। 
মেশাদয়ন্তরয়ো মধ্যে মুখে দো মিথুনাদিকৌ | 
প্রাগ্দক্ষিণে তথা পাদে ককিটি,ংহো ব্যবস্থিতৌ 
সিংহকন্ঠাতুলাশ্চৈব কুক্ষৌ রাঁশিররং স্থিতষ্। 
তুলাথ বৃশ্চিকশ্চোভৌ। পাদে দক্ষিণপশ্চিমে | 
পৃষ্ঠে চ বৃশ্চিকেনৈব সহ ধন্বী ব্যবস্থিতঃ॥ 
বায়ব্যে টান্ত বৈ পাদে ধন্থগ্রণাহাদিকং ভ্রয়ম্। 
কৃম্তমীনৌ তথৈবান্ত উত্তরং কুক্ষিমাতিতৌ ॥ 
মীনমেযৌ দবিজশ্রেষ্ পাদে পূর্বে ত্তরে স্িতৌ । 
কশ্মে দেশান্তথার্মীণি দেশেদেতেষ বৈ দ্বিজ ॥ 
রাশয়শ্চ তথঙ্ষেু গ্রহা রাশিঘবস্থিতাঃ। 

তস্মাদ্গ্রহক্ষপীড়াস্থ দেশপীড়াং বিনিদদিশেৎ | 

৪৯৩ 

তত স্সাহ্া প্রকুব্বাত দানহোমাদিকং বিধিম্। 
স এষ বৈষঞবঃ পাদে ব্রহ্মা মধ্য গ্রহস্ত যঃ। 
নারায়ণাখ্যোইচিস্ত্াত্মা কার়ণং জগতঃ প্রতুঃ ॥ 

ইতি মার্কগেষে মহাপুরাণে কুন্মনিবেশো 
নামাষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ত ॥ 

স্থিত 

উনযষ্টিতমোহধ্যাঁয়ঃ। 
সপ সী ২ পপ 

মার্কগেয় উবাচ। 

এবস্ ভারতং বর্ষং যথাঁবৎ কথিতং মুনে। 
কতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ তথাতিষ্যং চতুযুগম্।॥ 
অ্রবৈতদ্যুগানান্ত চাতুর্ধ্ণযোহত্র বৈ স্বিজ। 
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈব তাথৈকঞ্চ শরচ্ছতম্ ॥ 
জীবুগ্তাত্র নর ব্রহ্মন্ কৃতত্রেতাঁদিকে ক্রদাৎ। 
দেবকটন্য পূর্বন্ত শৈলেন্দ্রস্ত মহাত্মনঃ ॥ 

পুর্বেণ যত স্থিতং বর্ষং ভদ্রাশ্বং তন্নিবোধ মে। 

শেতপর্ণশ্চ নীলশ্চ শৈবালশ্চাচলোত্তমঃ ॥ 
কৌরঞ্জঃ পর্ণশালাগ্রঃ পঞ্চেতে তু কুলাচলাঃ। 
তেষাং প্রহ্থতিরন্তে যে বহবঃ ক্ষদ্রপর্বতাঃ ॥ 

তৈবিশিষ্টা জনপদ নানাবপা: সহজ্রশঃ | 
ইত্যেবমাদয়োহন্তেইপি শতশোইথ সহশ্রশঃ 

শত! শঙ্খাবতী ভঙু! চক্রাবর্তাদিকাম্তথা ॥ 
নদে্যোহথ বহ্তো বিস্তীর্ণাঃ শীততোয়ৌঘবাধিব1; 
অত্র বর্ষে নরাঃ শখ্খশুদ্ধহেমসমপ্রভাঃ ॥ 

দিব্যসঙ্গমিনঃ পুথ্যা দশবর্ষশতাপুষঃ। 

মন্দোভ্ভমৌ ন তেষু স্তঃ সর্ধে তে সমদর্শনাঃ ॥ 
তিতিক্ষাদিভিরষ্টাভিঃ প্রকৃত্যা তে গুণৈযুতাঃ। 
তত্রাপ্যশ্বশিরা দেবশ্চতুর্ধাহুর্জনাদনঃ ॥ 
শিবোহদয়মেঢাজ্বি হস্তৈশ্চাক্ষিত্রয়ান্থিতঃ | 
তন্যাপ্যতৈবং বিষয়! বিজ্ঞেয়া জগতঃ প্রভোঃ ॥ 
কেতুমালমতো বর্মং নিবোধ মম পশ্চিম্ম্। 
বিশালঃ কম্থলঃ কৃষ্ণ! জয়ন্তে! হরিপর্বতাঃ ॥ 

বিশোকো বদ্ধমানশ্চ সপতে কুলপর্বাভাঃ | 
অন্ঠে সহস্রশঃ শৈলা যেষু লোকগণঃ স্থিতঃ ॥ 
মৌলয়স্তে মহ্থাকায়াঃ শাকপৌতকরম্তকা; | 
অশ্রন গ্রনুখাশ্চাপি বসস্তি শতশে! জনাঃ ॥ 

যে পিবস্তি মহানদ্যো রংক্ষুং শ্তামাং সকম্বলাম্। 
অনোঘাং কামিনীং শ্ামাং তথৈবান্তাঃ সহম্্রশঃ 



৯৪ মার্কগ্েয়পুরাণমূ। 

অত্রধপ্যাঘুঃ সমং পূর্কৈরত্রাপি ভগবান হরিঃ। 

বরধহরূগী পাদান্তহৎ্পৃষ্টপার্্বতস্তথণ & 
জিনক্ষত্রযুতে দেশে নক্ষত্রাণি শুভাঁনি চ। 
ইত্যেতৎ কেতুমালং তে কথিতং মুনিষত্তম ॥ 
অতঃ পরং কুরূন্ বক্ষ্যে নিবোধেহ মমোত্তরান্। 
তত্র বৃক্ষা মধুফল। নিত্যপুঙ্পফলোপগাঃ ॥ 

বন্গাণি চ প্রস্থ্যস্তে কলেঘাভরণাঁনি চ। 
সর্বকাম প্রদান্তে হি সর্বকানমফলপ্রদাঃ ॥ 

ভূমিম্মরণিময়ী বাঁযুঃ সুগন্ধ: সর্বদাসথঃ। 
জায়ন্তে মানবাস্তত্র দেবলোকপরিচ্যুভাঃ ॥ 
মিথুনানি প্রস্থয়ন্তে ষমকালস্থিতানি বো 
অন্যোন্তমনরক্ত।ণি চক্রবাঁকোপমানি চ ॥ 
চতুর্দশসহআগি তেযাঁং সার্ধানি বৈ স্থিতিঃ | 
চন্ত্রকাস্তশ্চ শৈলেজ্ঃ সুর্্যকান্তস্তথাঁপরঃ | 
'তন্মিন কুলাচলৌ বর্ষে তন্মধ্যে চ মহানদী। 
ভদ্রসোথা প্রযাত্যুর্ধ্যাং পুণ্যামলজলৌঘিনী, 
সহস্্শস্ততৈবান্তা নদ্যে। শর্ষেহপি চোত্বরে। 
তথান্তাঃ ক্ষীরবাহিণ্যে। ঘ্বৃতবাহিন্ এব চ॥ 
দগ্পো হদাস্তদা তত্র তথান্তে চানুপর্বতাঃ। 
অমৃত্তাস্বারকল্পানি ফলানি বিবিধানি চ ॥ 
বনেষু তেষু বর্ষেযু শতশোইথ সহঅশঃ 1 
তত্রাপি ভগবান্ বিঞ্ুঃ গ্রাকৃশিরা মত্্তবূপবান্॥ 
বিডক্তে। নবধ! বিগ্র নক্ষত্রাণীং প্রয়ং জয়ম্। 
দিশস্তথাঁপি নবধ1 বিতক্ত। মুনিসত্তম ॥ 
চন্ত্রত্বীপঃ সমুদ্রে চ ভদ্রদ্ধীপন্তথাপরঃ। 
তত্রাপি পুণো! বিখ্যাতঃ সমুদ্রান্তর্মহামুনে ॥ 

ইত্যেতৎ কথিতং ব্রহ্মন্ কুরবর্ষং ময়োত্তরম্। 
শৃণু কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণি গদতে। মম | 

ইতি মার্কগ্ডেয়ে মহাপুরাণে একোনিষষ্টি- 
তমোহধ্যায়ঃ। 

বস্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
২৬: 

মার্কঙেয় উবাচ। 

যৎ তু কিন্পুকুষং বর্ষং তৎ 'প্রবক্ষাাম্যহং থ্িজ। 
যত্রাযুর্দঘশসাহআং পুরুষাণাং বপুগ্মতাঁম্। 

অনাময়া হশোকাশ্ নর! যত তথা স্িয়ঃ। 
প্রক্ষঃ যগ্ুশ্ঠ তত্রোক্তঃ সুমহান্ নন্দনোপমঃ ॥ 
তন্ত্র তে বৈ ফলরমং পিবস্তঃ পুরুষাঃ সদ] । 

স্থিরযৌবননিষ্পন্বীঃ স্রিয়স্টৌংপলগন্ধিকাঃ ॥ 
অতঃ পরং কিদ্পুরুষাদ্ধরি বর্ষং প্রচক্ষ্যতে 1. 
মহারজতসন্কাশ! জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ 

দেবলোকচ্যুতাঃ সর্ধে দেবরূপাশ্চ সর্বশঃ। 
হরিবর্ষে নরাঃ সর্কে পিবস্তীক্ষুরসং শুভম্ ॥ 
ন জর] বাধতে তণ্র ন জীর্ঘ্যস্কে চ কহিচিৎ॥ 
তাবনস্তমেব তে কালং জীবস্ত্যথ নিরাঁময়ীঃ ॥ 

মেরুবর্ষং ময়া প্রোজ্তং মধ্যমং যদিলাবৃতম্ । 
ন তত্র হুর্যযন্তপতি ন তে জীর্যযস্তি মানবাঃ ॥ 

লভস্তে নায্মলাভঞ্চ রশ্ময়শ্চন্দ্রনুর্যযয়ো্। 
নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ মেরোস্তর্ত পরা হ্যতিঃ ॥ 

পল্প্রভা পন্মগন্ধা জন্বফলরসাশিনঃ। 

পল্মপত্রায়তাক্ষাস্ত জায়স্তে তত্র মানবাঃ ॥ 

বর্ষাণান্ত সহশ্রাণি, তত্রাপ্যায়ুস্ত্রয়োদশ 
শরাবাকারসংস্তারো মেরুমধ্যে ইলাবৃতে ॥ 
মেরস্তত্র মহাশৈলপ্তদাখ্যাতমিলাবৃতম্। 
রম্যকং বর্ষমন্মীচ্চ কথয়িয্যে নিবোধ তম্ ॥ 
বৃক্ষস্তত্রাপি চোত্তুঙ্গো স্তপ্রোধো' হরিতচ্ছদঃ। 
তন্তাপি তে ফলরসং পিবস্তো বর্তয়স্তি বৈ ॥ 
বর্ষাযুতায়ুষস্তত্র নরাস্তৎফপ্ভোগিনঃ। 
রতিপ্রধানবিমল] জরাদৌর্গন্ধ্যবঞজ্জিতাঁঃ | 
তম্মাদথোত্তরং বর্ষং নায়! খ্যাতং হিরগ্য়ম্। 

হিরণৃতী নদী তত্র প্রস্থুতক মলৌজ্জ্লা! | 
মহাবলাঃ সতেজস্ক৷ জায়স্তে তত্র মানবাঠ। 

যক্ষরূপা মহানত্বা ধনিনঃ প্রিয়দর্শনাঁঃ ॥ 

ইতি-মার্কগেয়ে মহাঁপুরাণে ভূবনকোধবর্ণনে 
নাম ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ। 

একযষ্টিতযোহধ্যায়ঃ। 

ক্রৌষ্ট'কিরুবাচ। 

কথিতং ভবতা সম্যক্ বৎ পৃষ্টোহি মহামুনে । 
| ভূসমুদ্রাদিসংস্থানং প্রমাঁণানি তথ। গ্রহাঃ ॥ 

তেষাঞচৰ প্রমাণঞ্চ নক্ষত্রীণাঁঞ্চ সংস্থিতিঃ। 
ভূরাদয়ন্ত্রয়া লোকাঃ পাতালান্তখিলান্তপি ॥ 
স্বারস্ভুবং তথ! খ্যাতং ম্বনে মন্বস্তরং মম। 
তদস্তরাণ্যহং শোতুমিচ্ছে মন্বস্তরাণি বৈ। 
মনবস্তরাধিপান্ দেবানৃষীংস্তত্বনয়ান্ নৃপাঁন্ ॥ 



একষিতমোধ্ধ্যায়ঃ | 

মার্কগেয় উবাচ। 
শন্বস্তরং ময়াধ্যাতং তব স্বাক়্ভবঞ্চ ঘৎ। 

স্বারোচিষাখ্যমন্তৎ তু শৃণু তন্মাদরস্তরম্ ॥ 
বশ্চিদ্বিজাতিগ্রবরঃ পুরেতভৃদরুণাস্পদে | 
বরুণায়ান্তটে বিপ্রে রূপেণাত্যশ্বিনাবপি 1 
মৃহুষ্বভাবঃ সঙ্থুত্বো বেদবেদাঙ্গপারগঃ | 

সদাতিথিপ্রিয়ো রাক্রাবাঁগতানাং সমাশ্রয়ঃ | 
ভন্ত বুদ্ধিরিয়ং ত্বাসীদহং পশ্ে বসুদ্ধরাম্। 
অতিরম্যবনোদ্যানাং নানানগরশোভিতাম্ ॥ 
অথাগতোইতিথিঃ কশ্চিৎ কদাচিৎ তশ্ত বেশ্মনি 
নানৌষধিপ্রভাবজ্ঞো মন্ত্রবিদ্যাবিশারদঃ | 
অভ্যধিতত্ব তেনাপৌ শ্রদ্ধাপৃতেন চেতসা। 
তগ্তাচখ্যৌ স দেশাংশ্চ রম্যাণি নগরাণি চ | 
বনানি নদ্যঃ শৈলাংশ্চ পুণান্তায়তনানি চ। 
স ততো! বিশ্বয়াবিষ্টঃ প্রাহ তং দ্বিজসত্তমম্। 
অনেকদেশদপিত্বেনাতিশ্রমসমন্থিতঃ | 
বং নাতিবৃদ্ধো বয়স! নাতিবৃত্শ্চ যৌবনাৎ। 
কথমল্লেন কালেন পৃথিবীমটসি দ্বিজ ॥ 

ব্রাহ্মণ উবাচ। 
মন্তরোষধিপ্রতাঁবেণ বিপ্রাপ্রতিহতা গতিং। 

যোজনানাং সহশ্রং হি দিনার্দেন ব্রজাম্যহম্ ॥ 
মার্কগেয় উবাচ। 

ততঃ স বিপ্রস্তং তুয়ঃ প্রত্যুবাচেদমাদরাঁৎ। 
অদ্ধধানে। বচস্তশ্ত ব্রাহ্মণস্ত বিপশ্চিত ॥ 

মম প্রসাদং ভগবন্ কুরু মন্ত্প্রভাবজম্। 
দ্র&মেতাং মম মহীমতীবেচ্ছা প্রবর্তৃতে ॥ 
গ্রাদাৎ স ্াহ্মণশ্চান্মৈ পাদলেপনুদারধীঃ। 
অভিমন্থয়ামাস দিশং তেনাখ্যাতাঞ্চ যত্বতঃ ॥ 
তেনানুলিগুপাঁদো২থ স দ্বিজে] দ্বিজসত্তম | 
হিমবস্তমগা্ ্ ,ং নানা প্রস্রবণাহিতম্। 
সইঅং যোজনানাং হি দিনাঁদ্ধেন ত্রজামি যৎ। 
আয়াম্তামীতি সঞ্চিস্ত্য তদর্দেনীপরেণ হি। 
সম্প্রাপ্তো হিমবৎপৃষ্ঠং নাতিশ্রাস্ততনূত্বিজ। 
বিচচাঁর ততস্তত্র তুহিনাচলতৃতলে ॥ 

পাদাক্তান্তেন তন্তাথ তুহিনেন বিলীয়তা। 
প্রক্ষালিতঃ পাঁদলেপঃ পরমৌষধিসম্ভবঃ ॥ 
ততো জড়গতিঃ সোহ্থ ইতশ্চেতশ্চ পধ্যটন্। 
দদর্শাতিমনোল্তানি সানুনি হিমতৃভূতঃ ॥ 
সিদ্ধগন্ধরবজুষ্টানি কিন্নরাভিরতানি চ। 
ক্ীড়াবিহাররম্যাণি দেবাদীনামিতস্ততঃ॥ 

৯৫ 

দিব্যা্গরোগণশতৈরাকীর্ণান্তবলোকয়ন্। 
নাতৃপ্যত দ্বিজশ্রেষঠঃ প্রোতুতপুলকো মুনে ॥ 
কচিৎ গ্রঅবণাদ্ত্রষ্টজলপাঁতমনোরমম্। 
প্রনৃত্যচ্ছিখিকেকাতিরহ্যতস্চ নিনাদিতম্ ॥ - 
দাত্যুহকোবষ্টিকাৈঃ কতিচ্চাতিমনোহরৈঃ। 
পুংস্কোকিকলালাপৈঃ শ্রুতিহারিভিরস্বিতম্ ॥ 
প্রফুল্পতরুগন্ধেন বাসিতানিলবীজিতম্। 
মুদা যুক্তঃ স দদৃশে হিমবন্থুং মহাগিরিম্ | 
ৃষ্ট! চৈতং দ্বিজস্থতো হিমবস্তং মহাচলম্.। 
শ্বো ড্রক্ষ্যামীতি সঞ্চিন্ত্য মতিং চক্রে গৃহং প্রতি॥ 
বিত্রষ্টপাদলেপোহ্থ চিরেণ জড়িতক্রমঃ। 
চিস্তয়ামাম কিমিদং ময়াঙ্ঞানাদিচুষঠিতম্ ॥ 

যদি প্রলেপো নষ্টো৷ মে বিলীনে। হিমবারিণ|। 
শৈলোইতিছুর্গমশ্চারং দূরঞ্চাহমিহাগতঃ ॥ 
প্রয়াস্তামি ক্রিয়াহানিমগলিশুজষণাদিকম্। 
কথমত্র করিষ্যাঁমি সঙ্কটং মহদাগতম্ ॥ 
ইদং রম্যমিদং রম্যমিত্যন্মিন্ বরপর্বতে । 
সক্তদৃষ্টিরহং তৃপ্ডিং ন যান্তেহব্বশতৈরপি ॥ 
কিন্নরাণাং কলালাপাঃ সমস্তাচ্ছেত্রহারিণঃ। 
প্রফুল্লতরুগন্ধাংশ্চ প্রাণমত্যস্তমুচ্ছতি ॥ 
স্থথম্পর্শস্তথা বাঁমুঃ ফলানি রসবস্তি চ। 
হরস্তি প্রসভং চেতো মনোক্ঞানি সরাংসি চ। 
এবং গতে তু পশ্েয়ং যদি কঞ্চিৎ তপোনিধিম্। 
স মমোপদিশেশ্মার্গং গমনায় গৃহং প্রতি | 

মার্কেয় উবাচ। 
স এবং চিন্তয়ন বিপ্রে। বজাম চ হিমাঁচলে। 
্রষ্টপাদৌযধিবলে! বৈরুবং পরমং গতঃ॥ 
তং দদর্শ ভ্রমস্তব্চ মুনিশ্রেষ্ঠং বরখিনী। 
বরাপ্নরা মহাভাগ! মৌলেয় বূপশালিনী ॥ 
তশ্সিন্ দৃষ্টে ততঃ সাডূদ্বিজবর্ধ্যে বরধখিনী। 
মদনাকষ্হৃদয়] পাহ্ুরাগ] হি তৎক্ষণাং | 
চিন্তয়ামাস কো স্বেষ রমণীয়তমাকৃতিঃ | 
সফলং মে ভবেজ্জন্ম যদি মাং নাবমন্াতে ॥ 
অহোহন্ত রূপমাধূর্য্যমহোহ্গ্ ললিতা গতিঃ। 
অহে গম্ভীরতা দৃষ্টেঃ কুতোহন্ত সদৃশো ভূবি ॥ 
দৃ্টা দেবান্তথা দৈত্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্বপন্নগাঃ | 
কথমেকোংপি নান্তযন্ঠ তুল্যরূপো মহাত্মঃ ॥ 
যথাহমন্রিন্ ময্যেষ সাহুরাগন্তথা ষদি। 
ভবেদত্র ময়া জেয়ং স্তৎরুতঃ পুণযসঞ্চয়ঃ |: 

যদোষ মনি সুক্িগ্বাং দৃষ্টিমদা নিপাতয়েৎ। 



৪৬ 

কৃতপুণ্যা ন ভর্তোহন্া ভ্রিলোক্যে বনিত। ততঃ 
মার্কণেয় উবাঁচ। 

এবং সঙ্ধিত্ত্স্তী সা দিব্যযোধিৎ স্মরাতুরা। | 
আত্মানং দর্শয়ামাস কমনীয়তরাকৃতিম্ | 
তাস্ত দৃষ্ট1 দ্বিজন্ৃতশ্চারুবূপাং বরূখিনীম্। 
সোপচারং সমাগম্য বাকামেতছুবাঁচ ই ॥ 
কা ত্বং কমলগর্ভীভে কন্ত কিং বাছুতিষ্ঠসি | 
ব্রাঙ্মণোইহমিহায়ীতো। নগরাঁদকণাস্পদাৎ ॥ 
পাঁদলেপোহত্র মে ধ্বন্তো বিলীনে। হিমবারিণা। 
যন্তামুভাবাদত্রাহমাগতো। মদিরেক্ষণে ॥ 

বরখিন্থ্যুবাচ। ূ 

মৌলেয়াহং মহাউাগ। নায়া। খ্যাতা বন্ধথিনী । 
বিচরামি সদৈবাত্র রমণীয়ে মহাঁচলে ॥ 
সাহং ত্বদর্শনাধিপ্র কামবক্তব্যতাং গত]1। 
প্রশাধি যন্ময়া কার্য্যং ত্বদধীনাম্মি সাম্প্রতম্ ॥ 

ব্রাহ্মণ উবাচ। 
যেনোপায়েন গচ্ছেয়ং নিজগেহং শুচিন্মিতে। 
তন্মমাচক্ষ কল্যাণি হানির্নোহখিলকর্মণাম্। 
নিত্যনৈমিত্তিকানাস্ক মহাঁহানিদ্বিজন্মনঃ। 
তবত্যতত্বং হে ভদ্রে মামুদ্ধর হিমালয়াৎ ॥ 
প্রশস্ততে ন প্রথাসো ব্রাহ্মণানাং কদাচন। 
অপরাদ্ধং ন মে ভীরু দেশদর্শনকৌতুকম্॥ 
সতো গৃহে দ্বি্গাগ্র্যস্ত নিষ্পত্তিঃ সব্বকন্মণাম্। 
নিতানৈমিত্তিকানাঞ্চ হাঁনিরেবং প্রবামিনঃ ॥ 
সাত্বং কিং বহুনোক্েন তথ! কুরু যশস্বনি। 

যথ। নাস্তং গতে হৃর্ষ্যে পশ্তামি নিজমালয়ম্ ॥ 

বরধিম্ুবাচ। 
মৈবং ব্রুহি মহাভাগ মা ভূৎ স দ্রবসো মম। 
মাং পরিতাজ্য ধত্ত ত্বং নিজগেহমুপৈষামি ॥ 
ছে] রম্যতরঃ ম্বর্গে ন যতো দ্বিজনন্দন। 
অতো বয়ং পরিতাজা তিষ্ঠামোইত্র সুরালয়ম্ ॥ 

দস ত্বং মহ ময়। কাস্ত কাস্তেহত্র তৃহিনাচলে। 
রমমাঁণে। » মর্ঘ্যানাং বান্ধবানাং স্মরিষ্যসি ॥ 
অজে। বন্গাগ্যলঙ্কারান্ ভক্ষাভোজ্যান্ূুলেপনম্। 

দাষাম্যত্জ তথাহং তে প্ময়ে বশগ। হৃত। ॥ 

বীপাবেণুহ্বনং গীতং ক্ষিযনয়াণাং মনোয়মম্। 
অঙ্গাহলাদররে। বাধুরষ্ধারমুঙ্গকং গুচি॥ 
মনে।২ভিলবিতা শষ্য সুগন্ধমন্ুলেপনযু। 

ইহীদতে] মছাতাগ গৃহে কিং তে নিজেহধিকম্ 

ইহাসতে! পৈব জর] কদাচিৎ তে ভবিধাতি। 

মার্ব্য়েপুরাণম্ ৷ 

ত্রিদশানামিয়ং ভূমিযোঁবনোপচয়প্রদা।॥ 
ইত্যুক্ত। সানুয়াগ! সা সহসা কমলেক্ষণা। 
আপিলিঙ্গ গ্রদীদেতি বদস্তী কলমুন্মনাঃ ॥ 

ব্রাহ্মণ উবাচ। 
মা মাং স্প্ার্গীর্বজান্যত্র ছুষ্টে যঃ সদৃশস্তব । 
ময়ানাথা যাঠচিত। ত্বধন্যতৈবাপুযপৈষি মাঁম্॥ 
সায়ং গ্রাতহ তং হব্যং লোকান্ যচ্ছতি শাঙ্বতাম 
ব্রেলৌকামেতদখিলং মুড়ে হব্যে প্রতিঠিতমূ। 
লঘুপায়ং সমাচন্ধ যেন যামি স্বমালয়ম্ ॥ 

বন্ধথিস্্যবাচ। 

কিং তে নাহং প্রিয়! বিপ্র রমণীয়েন কিং গিরিং। 
গন্ধবর্বান্ কিনরাদীংস্চ তাক্ত।ভী্টো৷ হি কন্তব। 
নিজমালয়মপ্যন্মস্তব।ন্ যাস্যতাসংশয়মূ্। 
স্বল্নকালং ময়! সাদ্ধং ভূঙ্ষ ভোগান্ সুহূর্লভ।ন্। 

্রাঙ্মণ উবাঁচ। 

অভীষ্ট। গারৃপত্যাদ্যাঃ মততং মে ত্রয়ো হয়$। 
রমাং মমাগ্লিশরণং দেবী বিস্তরণী প্রিয়া | 

বরখিন্থ্যবাঁচ। 

অষ্টাবাত্মবগুণ| যে হি তেষামাদৌ দয়] ছ্িক্স। 
তাং কবোষি কথং ন ত্বং ময়ি সন্ধর্মপালক॥ 

ত্বদবিমুক্তা ন জীবামি তথ। প্রীতিমতী ত্বয়ি। 
নৈতত্বদাম্যহং মিথ্য। প্রসীদ কুলনন্দন ॥ 

ব্রাহ্মণ উবাচ। 

ষদি গ্রীতিমতী সত্যং নোপচারাদ্ত্রবীধিমাম্। 
তছুপায়ংসমাচক্ যেন যাঁমি স্বমাঁলয়ম্। 

বরধিম্গযুবাচ। 

নিজমাঁলয়মপ্যস্বাস্তবান্ যাদ্যত্যসংশয়ম্। 
্ল্নকালং ময় সার্দং তুঙ্ষ ভোগান্ স্বদুর্লভান্। 

ব্রাঙ্গণ উবাঁচ। | 

ন ভোগার্থায় বিপ্রাণাং শস্যতে হি বরখিনি। 
ইহ ক্রেশায় বিগ্রাণীং চেষ্। প্রেত্যাফলপ্রদা | 

বরধিম্থাবাচ। 
সন্ত্রাণং ভিয়মাণায়। মম কৃত্ব। পরত্র তে। 

পুণ্যস্যৈষ ফলং ভাবি ভোগাম্চান্যত্র জন্মনি ॥ 
এব ছুয়মপ্যত তবোপচয়কাঁরণম্। 
প্রত্যাখ্যানাদহং মৃত্যুং তৃঞ্চ পাপমবাপ্দ্যসি ॥ 

ব্রাহ্মণ উবাচ। 

পরজ্িষ* নাঁভিলফেদিতৃাচ্যুগ্ডরবো! মম। 
তেন তাং নাভিবাগ্ছামি কামং বিলপ শুষ্য বা। 



দ্বিষতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
মার্কগেয় উব!চ। 

'ইক্যুক্ত| স মহাঁভাগঃ ম্ৃষ্টাপঃ প্রতঃ শুচিঃ। 
প্রাহেদং প্রণিপত্যাগ্নিং গার্চপত্যমুপাৎশুন। ॥ 
তগৰন্ গাহপত্যাগ্নে যোনিত্বং সর্ধকর্মণাম্। 
ত্বত্ত আহবনীয়োহ্গরি্ক্ষিণাঁগ্রিশ্চ নান্যতঃ ॥ 
যুদ্মদাপ্যায়নাদ্দেব। বৃষ্টিশস্যাদিছেতবঃ। 

ভ্স্তি শস্য দখিলং জগত্তবতি নাঁনাতঃ ॥ 
এবং ত্বত্তে। ভবত্যেতদ্যেন সত্যেন বৈ জগৎ্। 

তথাহ মদ্য স্বং গেহং পশ্চেয়ং সতি তাস্করে | 

যথ| বৈ বৈণ্দকং কর্ম স্বকালে নোজবঝিতং ময়]। 
তেন সত্যেন পশ্ডেয়ং গৃহস্থোঙদ্য দিবাকরম্ ॥ 
যথ। চন পরদ্রবো পরদাঁরে চ মে মতিঃ। 

কদাচিৎ সাঁভিলাব(তৃৎ্ তখৈতৎ গিদ্ধিমেতু মে ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে শ্বারোচিষে 
মন্বস্তরে ব্রাহ্মণবাকাং নাটমক- 

বষ্টিতমোহধ্যায়ঃ। 

দ্বিষষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ। 
৯১ 

মার্কগেয় উবাঁচ। 

এবন্ক বদতত্তসা দ্বিজপুরস্য পাবকঃ | 
গাহপত্যঃ শরীরে তু দন্িধানমথাকরোৎ | 
তেন চধিষ্টিতঃ সোঁহথ প্রভামগ্ুলমধ্যগঃ। 
ব্যদীপয়ত তং দেশং দ্বিতীয় ইব হুবাবাট্। 
তদ্যান্ত সৃতরাং তত্র তাদৃগ্রূপে দ্বিজন্মনি। 
অন্গগাগোইভবঙ্থিগ্রং পত্ঠত্ত্যা| দেবযোধিতঃ ॥ 
ততঃ সোইধিষ্টিতন্তেন হুব্যবাহেন তৎক্ষণাঁং। 
যথা পূর্বং তথা গন্তং প্রবৃতো! দ্বিজনপ্দনঃ ॥ 
অগাম চত্বরাযুকত্তয়! দেব্যা পিরীক্ষিতঃ। 
আ দৃষ্টিপাতাৎ তন্বঙ্গা। নিশ্বাসোৎকম্পিকন্ধরম্॥ 
ততঃ ক্ষণেনৈব তদ। নিজগেহমবাপ্য সঃ। 
বথ।প্রেজং দ্বি্শ্রেষ্ঠশ্চকার মকগাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 
অথ লা চ.কুসর্বঙী তত্রাসক্তান্মমানস1। 
শিশ্বাসপরম! শিনো দ্িনশেষং তথ! নিশাম্ | 
নস্বত্যনবদ্যাঙ্গী হাহেতি রুদতী মুস্ঃ। 
ঘন্দতাগ্যেতি চাত্বানং নিনিন্? মদ্িরেক্ষণা | 
ন বিহারে ন চাহারে রমণীক়ে ন বা বনে। 
1 কন্দরেষু রমোধু স| ববন্ধ তদ। রতিম্ ॥ 

| ১৩ ] 

৯৭ 

চকার রমমাণে চ চক্রবাকযুগে স্পৃহাম্। 
মুক্ত! তেন বক্সারোহ! নিনিন্দ নিজযৌবনম্ ॥ 
কাগতাহমিমং শৈলং ছ্দেববলাঁৎকৃত| | 
কচ প্রাপ্তঃ দ মে দৃষ্টের্গোচরং তাদশে। নরঃ॥ 
যদাদ্য স মহাভাগে। ন মে সঙগমুপষ্যতি। 
ততৎকামাগ্রিরবশ্তং মাং ক্ষপয়িষ)তি হুঃসহঃ ॥ 
রমণীয়মুদ্যৎ তত পুংস্কোকিলনিন[দিতম্। 
তেন হীনং তদেটবতদ্দহতীবাদ্য মামলম্। 

মার্কতের উবাচ। 
ইথং সা মদনাবিষ্ট| জগাঁন মুনিসত্তমম্। 
ববৃধে চ তদা রাগন্তগ্যাস্তম্মিন্ প্রতিক্ষণম্ 
কপির্নায়। তু গন্ধর্বঃ সাুরাঁগে! নিরারুত: 
তরা পুর্মভূৎ সোঙথ তদবস্থাং দদশতাম্। 
স চিন্তয়ামাস তদ। কিং স্বেষ! গজগামিনী | 
নিশ্বাসপবনম্নান! গিরাবত্র বরধখিনী ॥ 
মুনিশাপক্ষতা কিং স্ব কেনচিৎ কিং বিমানিতা। 
বাশ্পবারিপরিক্রিয়মিয়ং ধত্তে যতো মুখম্॥ 
ততঃ স দধেটী ন্ুচিয়ং তমর্থং কৌতুকাৎ কলিঃ 
জাতবাংস্চ প্রভাবেণ সমাধেঃ স যথাতথম্। 
পুনঃ স চিন্তয়ামাম তথিজ্ঞাঁর মুনেং কলি: | 
মমোপগাদিতং সাধু ভাগোগেতৎ্ পুরাকৃতৈঃ ॥ 
মট়েষ! সাহ্গ্রাগেন বহুশঃ গ্রাধিতা সত্তী। 
নিরাকৃতবতী সেক্বমদ্য প্রাপ্য ভবিষ্যতি ॥ 
মানুষে সাঙ্থর[গেয়ং তত্র তন্রপধারিণি। 
রংসযতে ময্যসন্দিগ্ধং কিং কালেন করোমি তৎ॥ 

মার্কণ্েয় উবাচ। 

আয্মপ্রভাবেণ ততন্তস্ত রূপং শ্বিজন্মনঃ। 
কত্ব। চচ।র যঙ্জান্তে নিষ্ন! সা বরূধিনী। 
স1 তং দৃষ্ট। বরারোহা কিঞ্িছুৎফুল্ললোচন|। 
নমেত্য প্রাহ তন্বী গ্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ ॥ 
বা ত্যক্তা ন সন্দেহঃ পরিত্যক্ষাামি জীবিতম্। 
তত্রাধর্মঃ কষ্টতরঃ ক্রিয়ালোগো তবিধ্যতি ॥ 
ময়] সমেত্য রম্যেৎন্মিন্ মহাকনারকন্দরে। 
মৎ্পরিস্াপজং ধর্মমবস্থং গ্রতিপৎশ্যসে ॥ 
আমুষঃ সাবশেষং মে নূননন্তি মহামতে। 
নিবৃত্তস্তেন নূনং ত্বং ঘদয়।হলাদকারক£॥ 

কলিরুবাচ।। 

কিং করোনি ক্রিয়াহানির্ভবত্য মতে! মম। 
ত্বমপ্যেবন্িধং বাঁকাং ব্রবীধি তঙ্জমধামে ॥ 



তদহং স্কটং প্রাণ্ডে। যদ্ব্রবীমি করোধি তগ। 

যি স্তাৎ সঙ্গমে। মেহ্দ্য তবত্য। সহ নান্বথ। ॥ 

বরথিষ্থ্যবাঢ। 

গ্রসীদ যদ্ব্রবীষি ত্বং তৎ করোমি ন তে মৃষা। 

ব্রবীমোতদনাশঙ্ক্য যৎ তে কাধ্যং ময়াধুন। ॥ 
কলিরুবাঁচ। 

মাদ্য সভোগলমগ্ে ভরষ্টব্যোহহং ত্বয়া বনে। 

নিমীলিতাক্ষ্যাঃ সংসর্গস্তব সুক্ত ময়) সহ ॥ 
বর থন্থাবাচ। 

এবং ভবতু ভদ্রং তে যথেচ্ছদি তথীত্ত তৎ। 

ময়! সর্বপ্রকারং হি বশে স্থেয়ং তবাধুন। ॥ 

ইতি মার্কণেয়ে মঙাপুরাঁণে স্বারোচিষে 

মগ্বস্তরে বরথিনীকথ। নাম 

দ্বিষষ্টিতমে হধ্যায়ঃ। 

(সন 

ভ্িষটিতমোহধ্যায়ঃ | 

মার্কণেয় উবাঁচ। 

ততঃ সহ তয়। সোঙথ ররাম গিরিগানুযু। 

ফুল্লকাননহপ্যেযু মনেজেযু সরস চ॥ 

কন্দরেষু চ রমোষু নিম্নগাপুরিনেষু চ। 

মনোজেষু তথান্তেযু দেশেষু মুদিতো৷ দিজ ॥ 

বছছিনাধিষ্টিতন্তা নীদ্যদ্রুপং তন্ত তেজস।। 

'অচিস্তয়তেগকালে নিমীলিতখিলোচন! ॥ 

ততঃ কালেন সা গর্ভমবাঁপমুনিসন্ত্রম। 

গন্ধর্বববীর্ধ্যতো। কূপং চিস্তনাচ্চ দিজ্জন্মনঃ ॥ 

তাং গর্তধারিণীং দোহথ দাক্বয়িত্ব। বরূিনীম্। 

বিপ্রবপধরো। বাতন্তয়। প্রীত! বিসঙ্জিতঃ ॥ 

জন্তে স বালে! ছ্যতিমান্ অলন্নিৰ বিভাবন্থঃ | 

্বরোচিভিরথ। হৃর্ধ্যে। ভানয়ন্ সকল। দিশঃ ॥ 

বরেচির্ভির্ধতে। ভাতি ভাক্কানিব সবালকঃ। 

ততঃ স্বয়়ৌচিরিত্যেবং নায় খ্যাতো! বভুব সঃ। 

ববৃধে চ মহাভাগেো বয়স।কদিনং তথ।। 

গণৌটৈশ্চ তথ| বালঃ কল।ভিঃ শশলাঞ্ুন? ॥ 

স জগ্রাহু ধনুর্বেদং বেদাংশ্চৈব বথাক্রমম্। 

বিদ্যাশ্চৈয মহাভাগত্তদা যৌবনগেোচিরঃ ॥ 

মনদরাস্্রৌ কদাচিৎ স বিচরংশ্চারুচেষ্টিতঃ। 

দর্শৈকাং তদ1 কন্তাং গিরিপ্রস্থে ভয়াতু রাম্ 

মার্কগেয়পুরাণম্। 

ত্রোয়শ্বেতি নিরীক্ষ্েনং সা তদ। বাক্যমব্রবীৎ্। 

ম1 ভৈষীরিতি স প্রাহ ভয়বিপ্লতলোচনাম্। 

কিমেতদ্দিতি তেনোক্ে বীরবাক্যে মহাত্বন)। 

ততঃ স! কথয়ামাস শ্বানাক্ষেপনুতাক্ষরম্ ॥ 

কন্ঠোবাচ। 

অহমিন্দীবরাঙ্ষন্ত স্ৃতা বিদ্যাধরস্তা বৈ। 

নায়! মনোরম জতা স্থৃতায়াং মরুধন্থনঃ 1 

মন্দারখিদাঁধরজা! সথী মম বিভাবরী । 

কলাবতী চাপ্যপরা স্থুত। পারস্য বৈ মুনেঃ | 

তাঁভ।াং সহ ময়! যাতং কৈলাসতটমুভ্তমম্ । 

তত্র দৃষ্টো মুনিঃ কশ্চিৎ তপদাতিকুশাকৃতিঃ। 

কুৎক্ষামকঠে! নিস্তেঞ্জ দুরপাত।ক্ষিতারক£॥ 

ময়াবছসিতঃ কুদ্ধঃ স তদা মাং শশাপ হ। 

ক্ষামক্ষামস্বরঃ কিঞিৎ কম্পিতাধরপল্লবঃ ॥ 

তবয়াবহনিতে] যন্মধদনহর্ষ্যে ছুষ্টতাপসি ! 

তন্মাৎ ত্বমচিরেণৈব রাক্ষসোহভিভবিষ্যতি ॥ 

দত্তে শাপে মৎসথীভ্যাং স তু নিরভৎগিতে| মুর 

ধিক তে ত্রাহ্গণামন্গীস্ত্য! কৃতং তে নিখিলং ত' 

অমর্ধনৈর্ধাধভোহমি তপসা নাতিকশিতঃ। 

ক্ষাস্তাস্পদং বৈ ত্রাহ্গণ্যং ক্রোধসংযমনং তগ! 

এতচ্ছত্বা দদৌ শপং তয়োরপ্যমিতছ্যাতিঃ। 

একস্যাঃ কুষ্টমঙেষু ভাব্যন্তস্যান্তথ। ক্ষয়ঃ 
তয়ে[স্তটৈব তজ্জাতং যথোক্তং তেন তত্ক্ষণাৎ 

মমাপ্যেবং মহদ্রক্ষঃ সমুটপতি পদানুগম্ ॥ 

ন শৃণোষি মহানাঁদং তস্যাদুরেহপি গর্জতঃ | 

তৃতীয়মদ্য দরিবসং যনে পৃষ্ঠং ন মুর্তি ॥ 

অন্ত্রগ্রামস্য সর্ধস্য হদয়গ্রাহমদা তে। 

তং প্রযচ্ছামি মাং রক্ষ রক্ষপোহম্মান্মহামতে ॥ 

প্রাদাৎ দ্বায়ভূবস্যাদে ম্বয়ং কদ্রঃ পিনাকধুক্ 

ছায়ভূবে বশিষ্ঠায় সিদ্ধবর্ধযায় দত্তবান্॥ 
তেনাপি দত্ধং মন্মাতুঃ পিত্রে চিত্রাযুধায় বৈ। 
প্রা্দাদৌদ্বাহকং সোহপি মৎ্পিত্রে শ্বপশুরঃ শ 

মন়্াপি শিক্ষিতং বীর সকশাদাপয় পৃতুঃ। 

হৃদয়ং সকলাস্্রাণামশেষরিপুনাশনম্ ॥ 

তদিদং গৃহাতাং শীম্রমশেষাদ্বপরায়ণম্। 

ততে। জহি দুরায্মানমেনং রাক্ষসমাগতম্ ॥ 

মার্কগেয় উবাচ। 

তথেতুাক্তে ততস্তেন বার্ষমপস্পৃস্ত তস্য তৎ। 

অক্্ণাং হদয়ং প্রাদাৎ সরহস্যনিবর্তনম্ ॥ 

এতট্িক্নস্তরে রক্ষস্তৎ তদ। ভীষণ ক্ৃতিঃ। 



ভ্রিষর্টিতমাইধ্যায়ঃ। 
নর্দমানো মহানাদমাজগাম ত্বরান্িতঃ 1 
ময়াতিতৃত। কিং ত্রাণমুটপতি ভ্রুতমেছি মে। 
ভক্ষায় কিং চিরেণেতি ক্রবাণং তং দদর্শ সঃ ॥ 
স্বরোচিশ্টিন্তয়ামাস তৃষ্ট। তং সমুপাগতম্। 
গৃছাত্বেষ বচঃ সত্যং তস্যান্বিতি মহাঁমুনেঃ | 

জগ্রাহ সমুপেত্যেনং ত্বরয়া সোহপি রাক্ষসঃ | 
ব্রা ত্রাহীতি করুণং বিলপত্তীং স্ুমধামাম্ ॥ 
ততঃ শ্বরোচিঃ সংজুপ্ধশ্চ প্াক্র্তিভৈরবম্। 
দৃষ্ট। নিবেশ্ঠ তদ্রক্ষো দদর্শানিমিষেক্ষণঃ ॥ 
তদাভিভূতঃ স তদ] তামুৎস্থজা দিশাঁচরঃ | 
গ্রসীদ শাম্যতামন্ত্ং শ্রন্নতাঞ্চেত্যভাষত ॥ 

মে!ক্ষিতোহহং ত্বয়! শাপাদতিদোরাম্ম হাঁছ্যুতে। 
প্রদত্তাদতিতীব্রেণ ব্রহ্মমিত্রেণ ধীমতা 1? 
উপকারী ন মে ত্বপ্তো মহাঁভাগাধিকোইপরঃ। 

যেনাহং সুমনা কষ্টাম্মহাশাপাদ্বিমোক্ষিতঃ ॥ 
্বরোচিব্রবাচ | 

্রহ্গমিত্রেণ মুনিনা কিং নিমিত্বং মহাআ্মন!। 
শপ্তত্বং কীশশ্চৈব শাপে। দত্তোইভবৎ পুর1॥ 

রাক্ষস উবাঁচ। 
্রঙ্থমিত্বোহষ্টধ ছিন্ন মাযুর্কদমধীতবান্। 
ত্রয়োদশাধিকারঞ্চ প্রগৃহা ধর্বণে। দ্বিজঃ ॥ 
অহঞ্চেনীবরাক্ষেতি খ্যাতোহসা] জনকে!ইভবম্। 
বিদ্যাধরপতেঃ পুত্রে! নলনাভস্য খড়িগনঃ ॥ 
ময়া চ যাচিতঃ পূর্ব ব্রহ্মমিত্রোইভ বন্দুনিঃ। 
আতুর্ধেদমশেষং মে ভগবন্ দাতুমর্থসি | 
যদদা ভু বহুশে| বীর প্রশ্রয়াবনতণ্য মে। 
ন প্রাদাদ্যাচিতে! বিদ্যামায়ুর্ধেদাত্সিকাং মম ॥ 
শিষোভো1 দদতস্তস্য ময়ান্তর্ধানগেন ছি। 

আমুর্বেদাত্মিক বিদ্যা গৃহীতাভূৎ তদানঘ॥ 
গৃহীতায়াস্ত বিদ্যায়াং মাসরষ্টাভিরস্তরাৎ। 
মম[তিহর্যাদ্ভবন্ধাসোইতীব পুশঃ ধুনঃ ॥ 
প্রত্যভিজ্ঞায় মাং হাসানুনিঃ কোপসমন্থিতঃ। 

বিকম্পিকন্ধরঃ গ্রাহ মামিদং পরুযাক্ষরম্॥ 
রাক্ষসেনেব যন্মান্ধে ত্বয়াদৃত্যেন ছুর্দতে। 
ইত1 বিদ্যাঝহাসশ্চ মাঁমবজ্ঞায় বৈ কৃত; ॥ 
তন্মাৎ ত্বং রাক্ষলঃ পাপ মচ্ছাপেন নিরাকৃতঃ। 

ভবিষাসি ন সন্দেহঃ সপ্তরাত্রেণ দারুণঃ ॥ 
ত্যক্তে প্রণিপাতাটদ্যরুপচারৈঃ প্রমাদিতঃ | 
1 মমাহ পুনর্বিপ্রস্তৎক্ষণান্ম হুমানসঃ ॥ 
ময়েস্কমবহং তন্তাবি গন্ধ মানথ|। 

নতি, 

কিন্তু ত্বং রাক্ষসে। তৃত্বা পুনঃস্বং গ্রাপ্যসে বণুঃ ॥ 
ষ্টদ্বতিরধদা কুদ্ধঃ স্বমপত্যং চিখাদিযুঃ। 
নিশাচরত্বং গন্তাসি তদগ্ানলতাপিতঃ ॥ 
পুনঃ সংজ্ঞামপাপ্য শ্বামবান্পি নিজং বপুঃ। 
৬ধৈব শ্বমধিষ্ঠানং লোকে গন্ধর্বসংজিতে ॥ 
পোহহং ত্বয়! মহভাঁগ মোক্ষিতোহম্মাক্মহাভয়|ৎ 
নিশাচরস্থাদ্যত্ীর তেন মে প্রার্থনাং কুরু ॥ 
ইমাং তে তনয়[ং ভার্ধ্যাং গ্রযচ্ছামি প্রতীচ্ছতাম্ 
আযুর্বেদশ্চ সকলস্বষ্টাঙ্গে! যে! ময়। ততঃ ॥. 
মুনেঃ সকাশাত সম্প্রাপ্তস্তং গৃহীত্ঘ মহামতে ॥ 

মার্কগডয় উবাচ। 
ইত্যা্া প্রদদ বিদ্যাং সচ দিব্যান্বরোজ্জলঃ। 
অগ্ভৃষণধরে| দিব্যং পুরাণং বপুরাস্থিতঃ ॥ 
দা বিদাং ততঃ কন্তাং স দাতুমুপচক্রমে। 
তমাঁহ সা তদা কনা! জনিতারং ক্বরূপিণম্ ॥ 
অনুরাগে! ময়াপাত্র ততাতীব মহাত্বনি। 
দর্শনাদেব সপ্র'তে। বিশেষেণোপকারিণি ॥ 
কিন্ববেব। মে সী সা! চ মত্রুতে ছুঃখপীড়িতে । 
অতো] নাঁভিলফে ভোগান্ ভোক্তমেতেন বৈ সমম্ 
পুকষৈরপি নো শক] বর্তমিখং নৃশংলত। 
শ্বভাবরুচিটরর্দাদৃক্ কথং যোধিৎ করিষ্যতি | 
সাহং যথা তে ছুঃথার্তে মৎকুতে কন্তকে পিত2। 
তথা স্থাস্তামি তদ,ঃখে তচ্ছোকানলতাপিত। ॥ 

স্বরোচিরুবাচ। 
আমুর্বেদগ্রদাদেন তে করিষ্যে পুনন্বে। 
সথে| তব মহাশোকং সমুতস্থজ সুমধ্যমে ॥ 

মার্কগেয় উবাচ। 
ততঃ পিত্রা স্বয়ং দতাং তাং কন্ভ।ং সবিধানতঃ॥ 
উপযেমে গিরো তন্মিন্ স্বারোচিশ্চারুলোচনাম্ ॥ 
দত্বাস্ত তাঁং তদ! কন্ত।মতিসাত্ব্য চ ভাবিনীম্। 
জগ!ম দিব্যয়! গত্য| গদ্ধর্কঃ শ্বপুরং ততঃ ॥ 
স চাঁপি সহিতন্তন্থা। তছুদ্যানং তদ। যযৌ। 
কন্যকাযুগলং যত্র তচ্ছাপাঁৎ তু গদাতুরম্ ॥ 
ততন্তয়োঃ স তত্বজে। রোঁগক্ৈরৌষধৈ রটসৈ21 
চকার নীরুজে দেহে হ্বায়োচিরপরালিতঃ.॥ 
ততোহতিশোভনে কমতে বিশুকে ব্যাধিতঃ শুভ 
শ্বকান্ত্যোদ্যোতি দিগ্তাগং চককাতে তন্মহীধরম্ ৪ 

ইতি মার্কণেয়ে মহাপুরাণে স্বারোচিষে 
মন্বস্তরে শ্বারোচিঃপরিণয়ে। নাম 

জিষষিতমোহধ্য।|য়$ ॥ 



৩৫৫ 

চতুঃষগিতমোহধ্যায়ঃ | 

মার্কগেয় উবাচ। 

এবং বিমুকধরোগ!| তু কন্তক! তং মুদান্বিত1। 
শ্বরোচিষমুবাচেদং শৃণুষ্ বচনং প্রতে। ॥ 
মন্দারবিদ]াধরজ। নায়! খ্যাত বিভাঁবরী। 
উপকারিন্ দ্বমাত্মানং প্রযচ্ছামি প্রতীচ্ছ নাম্ ॥ 
বিদ% তুভ্যং দস্তাভি সর্বভূতরুতানি তে। 
যধাভিব্যক্তিমেযান্তি গ্রসাদপুরগে। ভব 

মার্বণডেয় উবাচ। 
পীর 

এবমস্বিতি তেনোজে ধর্মজ্রেন স্বরোচিষা। 

ভিতীয়! তু তদ! কন্ত1 ইন্্ং বচনমত্্রবীৎ্ ॥ 

কুমারব্রঙ্গচার্যযাঁদীৎ পারে? নাম পিতা মম। 

্রন্মধঃ স্ুমহ।ভাগে। যেদবেদাঙগপারগঃ | 
তন্ত পুংস্কৌকিগ।লাপরমণীয়ে মধ পুর 
আজগামাপ্পরাভ্যাসং প্রথ্যাত। পুঞ্জিকান্তন! ॥ 

কামবন্তব্তাং নীতঃ স তদা মুনিপুশ্বাবঃ। 
ততসংযে|গেইহমুৎপন্ধ। তন্টামন্্র মহাচলে ॥ 

বিহায় মাং গত? স। চ মাতা ন্মন্ নির্জনে বনে। 

বালাঁমেকাং মহীপৃষ্টে ব্যালশ্বাপদসন্থুলে ॥ 
ততঃ কলাতিঃ সৌমস্ত বর্ধন্তীতিরবক্ষয়ম্। 
আপ্যাধ্যমানাহরহর্ৃদ্ধিং যাতাশ্মি সত্তম ॥ 
ততঃ কলাঁবৃতীতোতন্মম নাম মহাত্বন।। 
গৃহীতায়াঃ কৃতং পিত্রা গন্ধর্ষবণ শুভানন। ॥ 

ন দত্তীছং তদ1 তেন যাঁচিতেন মহাত্মন]। 

দেবারিণালিনা শপ্ততস্ততে! মে ঘাতিতঃ (পিতা । 

ততোহহুমতিনির্কেদাদায্মব্যাপাদনোদ্যত। 

নিবারিতা শত্তৃপত্র্য। সত্য। মত্যপ্রতি শ্রবা ॥ 

ম। গুচঃ মুত্র ভর্ত। তে মহাভাগেো! ভব্ষাতি। 

স্বরোচিনাম পুত্রশ্চ মন্তস্তস্ত ভবিষাতি ॥ 

আজ্ঞাঞ্চ নিধয়ঃ সর্কে করিষ্যস্তি তবাদৃতাঃ। 
যথাভিলধিতং বিত্বং গ্রদাশ্তস্তি চ তে শুভে ॥ 
যন্তা বসে গ্রভীবেণ বিদ্যায়ান্তাং গৃহাণ মে। 
পদ্ষিনী নাম বিদ্যে়ং সর্বদেবাভিপৃজিত! ॥ 
ইত্যাহ মাং দক্ষতা সতী সত্যপরায়ণা। 
খ্বরোচিত্বং ফবং দেবী নান্তথ। সা বদিষ)তি ॥ 

সাহং প্রাণপ্রদথায়াদ্য তাং বিদ্যাং স্বং তথা বপুঃ। 
প্রযচ্ছ।মি প্রতীচ্ছ ত্বং প্রসাদক্ুমুখো। মম ॥ 

মা্কগ্ে়েপুরাণমূ। 
মার্কগ্েয় উতাচ। 

এবমস্তিতি তামাহ স তু কন্তাং কলাবতীম্। 
বিভাবর্যাঃ কলাবত্যাঃ নিগ্বতৃষ্ট্যাহমোদিতঃ ॥ 
জগ্রাহ চ ততঃ পাণী ন তয়োরমরহ্যাতিঃ। 
নদৎ্স্থ দেবতৃর্যোধু নৃতাস্তীঘগ্নরঃনু চ॥ 

ই।ত মার্কগেয়ে মহাপুতাণে ম্বারোচিষে 
মন্বস্তরে চতুঃযগিতমোহিধ্যারঃ | 

পঞ্চষিতমোহধ্যায়ং | 

মার্কগেয় উবাচ। 

ততঃ স তাভিঃ সহিতঃ পত্বীভিরমরছাতিঃ। 
রাম তন্মিন শৈলেন্দ্রে রম্যকাঁনননির্বরে ॥ 
সর্বোৌপভোগরভ়ীনি মধুনি মধুরাঁণি চ) 
নিধয়ঃ সমুপাক্তহঃ পদ্ষিস্তা। বশবর্তিনঃ ॥ 
অজে1 বন্্াণালঙ্কার!ন্ গন্ধীঢ্যমন্গলেপনম্। 

আসনান্ততিগুভ্রানি কাঞ্চনানি যথেচ্ছয়! ॥ 

সৌবর্ণানি মহান্াগ করকান্ ভাঙ্গনানি চ। 
তথা শয্যাম্চ বিবিধ দ্রিব্যৈরাস্তরণৈর্যতাঃ ॥ 
এবং স তাভিঃ সহিতো! দিব্যগন্ধাদিবাঁসিতে । 
ররাম ন্বরুচিরীভির্ভাসিতে বরপর্বতে ॥ 

তাশ্চাপি সহ ভেনেতি লেভিরে মুদমুত্তমাঁম্। 
রমমাণ। যথ। স্বর্গে তথ। তত্র শিলোচ্চয়ে ॥ 

কলহংমী জগাদৈকাং চক্রবাকাং জলে স্তীম্। 
তশ্ত তাসাঞ্চ ললিতে সম্বন্ধে চ স্পৃহাবন্তী ॥ 
ধন্যেইযফ়মতিপুণ্োহয়ং যোইয়ং ফৌবনগোঁচরঃ। 
দয়িভাভিঃ সহৈহাভিভূঙ্ক্ে ভোগানভীগ্সিতান্ 
সন্তি যৌবনিনঃ শ্রাঘ্যান্তৎপত্যে। নাতিশোভনা 
জগত্যামল্নকাঃ পত্বুঃ পতয়শ্চাতিশোভনাঃ ॥ 

অভীষ্ট।ঃ কম্তচিৎ কান্ত। কাস্তঃ কন্তাশ্চিদ্বীপ্লিতঃ 

পরস্পরান্থুরাগাঁঢ্যং দ্াম্পতামতিতুর্লভম্ ॥ 
ধন্যোহয়ং দয়িতাভীষ্টো হোতাম্চান্যাতিবল্লভাঃ। 

পরম্পরান্ুরাগে। হি ধন্তানামেব জায়তে ॥ 

এতন্নিশম্য বচনং কলহংসীসমীরিতম্ । 
উবাচ চক্রথাঁকী তাং নাতিবিশ্মিতমানস] ॥ 
নায়ং ধন্যো যতো লজ্জ। নান্যনত্রীসন্লিকর্ষতঃ। 
অন্যাং জ্রিরময়ং ভূঙকে ন সর্বান্বস্ত মানসম্॥ 
চিত্তান্থরাগ এক ্বিন্নধিষ্ঠানে যতঃ সখি । 

ততো হি প্রীতিমানেষ ভার্ষ্যাস্থ ভবিত। কথম্। 



যট্যপ্িতযোহধ্যায়ঃ | 
এত।| ন দয়িতাঃ পতুানৈতাসা দয়িতঃ পতিঃ। 
বিনোপমান্রমেবৈতা থা পরিজনোহপরঃ ॥ 
এতাপাঞ্চ যদীষ্টোহয়ং তৎ কিং প্রাণাং ন মুঞ্চতি। 
আলিঙ্গত্যপরাং কাস্তাং ধ্যাতো। বৈ কাস্তয়ান্থয়া 
বিদ্যাপ্রদানমূলোন বিক্রীতো হোষ দালবৎ। 
প্রবর্ততে ন ছি প্রেম সমং বহ্বীযু তিষ্ঠতি | 
কলহংসি পতির্ধনো1 মম ধনাহমের চ। 

ঘটোকদ্যাশ্চিরং চিত্তং যসা্চৈকত্র সংস্থিতম্ ॥ 
মার্কগ্ডেয় উবাচ। 

সর্বসত্বরুতজ্ঞোহসৌ স্বরোচিরপরাজিতঃ। 
নিশমা লজ্জিতে। দধ্যো সতামেব হি নানৃতম্। 
ততে। বর্ষশতে যাতে রমমাণে! মহাগিরো। 
রমমাণঃ সমং তাক্্দিদর্শ পুরতে | মৃগম্ ॥ 

নুন্িপ্পীনাবয়বং মৃগীযৃথবিহারিণমূ.। 
বাদিতাভিঃ শ্বব্ূপাঁতিমূশীভিঃ পরিবারিতম্।॥ 
আকষ্টস্রাণপুটক] জিস্তস্তীস্তান্ততো! মুগী: । 
উবাচ স মৃগে রাম! লজ্জাত্যাগেন গম্যতাম্ ॥ 

নাং শ্বরোচিস্তচ্ছীলে! ন চৈবাহং সুলোচনা2। 
নির্লজ্জ! বহবঃ সস্তি ত্বাৃশান্ত্ গচ্ছতঃ ॥ 
এক! ত্বনেকাম্থগতা তথা হাপাঁম্পদং জনে । 

অনেকাভিভ্তটথটবকো ভোগদৃষ্টা| নিরীক্ষিতঃ ॥ 
তস। ধর্মক্রিয়াহানিরহন্তছনি জায়তে। 
সক্তোইম্তভার্যায়] চান্তকামাসক্তঃ সদৈব সঃ 
স্তাদৃশোহন্তস্তচ্ছীলঃ পরলে কপরাম্মুখঃ। 
তং কাময়ত ভদ্রং বো নাহং তুলাঃ স্বরোচিষ| ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে স্বারোচিষে 
মন্বস্তরে পঞ্চযষ্টিতমোইধ্যায়ঃ। 

ষট্যস্িতমোহ্ধ্যায়ঃ। 
78৯ 

মার্কগেয় উবাচ 
গবং নিরস্যমানান্তা হরিণেন মৃগাঙ্গনাঃ। 
ধা স্বরোচিরাত্মানং মেনে স পতিতং যথ। 1 
ঠটাগে চকার চ মনঃ সতাসাং মুনিসত্তম। 

ক্রবাকীমৃগপ্রোক্তো মৃগচর্ধ্যাজুগুপ্সিতঃ ॥ 
[মেত্য তাতিভূর্যশ্চ বর্ধমানমনোভবঃ। 
াক্ষিপ্রনির্কেদকথে! রেমে বর্ষশতানি ফট | 
কন্ত ধর্মাবিরোধেন কৃর্বন্ ধর্ধাশ্রিতাঃ ক্রিয়াঃ। 
ছক্তে স্বরোচিধ্বিষয়!ন সহ তাতিরুদারধীঃ ॥ 

১৬. 

ততশ্চ জজ্ঞিরে তসা দ্রয়ঃ পুজরাঃ শ্বরোচিষঃ। 
বিদ্দয়ে! মেরুননান্চ প্রভাবশ্চ মহাবলঃ ॥ 
মনোরম। চ বিজয়ং প্রানুতেন্নীবরাত্মজ]। 
বিভাবরী মেরুনন্ং প্রভাবঞ্চ কলাবতী | 
পল্সিনী নাম য1 বিদ্য। সর্বভোগেোপপারিক]। 
স তেষাং ততপ্রভাবেণ পিত! চক্রে পুরত্রয়ম্। 
গ্র/চাস্ত বিজয়ং নাম কামরূপে নগোপরি। 
বিজয়ায় স্বতায়াদে স দদৌ পুরমুত্তমম্ ॥ 
উদীচ।াং মেরুননাসা পুরীং নন্দবতীমিতি। 
থাহাং চকার গ্রোত্ঙ্গবপ্রপ্রাকারমালিনীম্॥ 
কলাবভীন্তস্যাপি প্রভাবদ্য নিবেশিতমূ। 
পুরং তালমিতি খ্যাতং দক্ষিণাপথমাশ্রিতম্॥ 
এবং নিবেহ্ পুজান্ স পুরেু পুক্ষর্ষভঃ। 
রেমে তাভিঃ সমং বিগ্র মনোল্েত্বতিভূমিযু 
একদ] তু গতোঙরণো বিহরন্ স ধনুর্ধার়ঃ | 
চকর্ষ ধন্থরালোকা বরাছমতিদুরগম্ ॥ . 
অথাহ কাচিদভ্োত্য তং তঙ্গা হরিণাঙ্গন|। 
ময্যেব পাত্যতাং বাঁণঃ প্রপীর্েতি পুনঃ পুনঃ | 
কিমনেন হতেনাদ্য মমাও বিনিপাতয়। 
ত্বয়! নিপাতিতে! বাণে! ছুঃখাম্মাং যোক্ষযিষ্যতি 

দ্বরোচিরুবাঁচ। 
ন তে শরীরং সরুজমন্মাতিরুপলক্ষ্যতে। 
কিং নু তৎকারণং যেন ত্বং প্রাণান্ ছাতুমিচ্ছমি॥ 

মৃণ্তবাচ। 
অহ।স্থানক্তহাদয়ে যন্রিংশ্চেতঃ কৃতাম্পদম্। 
মম তেন বিনা মৃত্যুরৌষধং কিমিহাপরম্ ॥ 

স্বরোচিরঃবাঁচ। 
কন্বাং নাভিলযেড্ীরু সানুরাগাসি কুত্র বা। 
যদপ্রাণ্চো নিজান্ প্রাণান্ পরিতাত,ং ব্যবসাসি 

মৃগ্ডাবাট। 
ত্বামেবেচ্ছ।মি ভদ্রং তে দ্বয়া মেইপহৃতং মনঃ। 
বৃণোম্যহমতো মৃত্যুং ময়ি বাণো নিপাত্যতাম্॥ 

্বরে[চিরুবাঁচ। 

ত্বং মৃগী চঞ্চলাগাঙ্গি নররূপধর] বয়ম্। 
কথং ত্ব়। সমং ধোগে। মদ্বিধস্য ভবিধাতি ॥ 

মুগ্ডাবাঁচ। 

যদ্দি সাপেক্ষিতং চিত্তং ময়ি তে মাং পরিঘজ । 

ধর্দি ব1 সাধু চিত্তং তে করিষাামি যথেশ্দিতষ্। 
এতাবতাহং ভবতা| ভবিষযাম্যতিমানিত1 | 



খ০হ 

মার্কণ্ডেয় উবাচ। 
আলিলিঙ্ত্ ততন্তাং স শ্বরোচির্হথরিণাঙ্গনাম্। 
তেন চালিঙ্গিতা সদযঃ সাভুদ্দিব্য বপুর্ধর] 1 
ততঃ স বিশ্বয়াবিষ্টঃ কা ত্বমিত্যভাভাষত। 
স| চাশ্মৈ কথয়ামাস প্রেমলজ্জাজড়াক্ষরম্॥ 
অহমভ্যধিতা দেবৈঃ কাননন্তাস্ত দেবতা। 
উৎ্পার্গনীয়ে| হি মনুত্বয়! ময়ি মহামতে 7 

ল্রীতিমত্যাং মন্ষি সত ভূর্লোকপরিপালকম্। 
তমুত্পাদয় দেবানাং ত্বামহং বচনাদ্বদে ॥ 

মার্কখেয় উবাঁচ। 

ততঃ স তন্ত।ং তনয়ং সর্বলক্ষণলক্ষিতম্। 
তেজস্থিনমিবাতানং জনয়[মাস তৎক্ষণাৎ ॥ 
জাতমাত্রস্ত তচ্ঠাথ দেববাদ্য নিসম্বনুঃ। 
জগ্ুগন্ধর্বপতযনে! ননৃতুষ্চাগ্গরোগণাঃ ॥ 
সিষিচুং পীকরৈর্নাগ। খষয়স্চ তপোধনাঃ। 
দেবাশ্চ পুষ্পবর্ষঞ মুমুচুশ্চ সমস্তাতঃ ॥ 
তশ্ত তেজঃ সমালোকা নাম চক্রে পিতা শ্বয়ম্। 

ছুতিমাঁনিতি যেনান্য তেজম। ভাঁসিতা দিশঃ | 

স বালে! ত্যতিমান্ নাম মহাবলপরাক্রমঃ। 
শ্বর়োচিষঃ স্থৃতে। যশ্মাৎ তল্মাৎ শ্বারোচিষোইভবৎ 

স চাপি বিচরন্ রমো কদাচিদিগরিণির্ঝারে । 
শ্বরে।চির্দদূশে হংসং নিজপত্বীসমন্থিতম্ 
উবাচ স তদ। হুংসীং সাঁভিল!ষাং পুনঃ পুনঃ। 
উপসংহ্িয়তামাত্ব। চিরং তে ক্রীড়িতং ময় ॥ 
কিং সর্ককালং ভোটৈত্তে আসন্নং চরমং বয় | 
পরিত্যাগস্ত কালে! মে তব চাঁপি জলেচরি ॥ 

ংস্ুবাচ। 

অকালঃ কে] হি ভোগান1ং সর্দভোগাত্বকং জগৎ 
যা ক্রিয়ন্তে ভো'গার্থং ব্রঙ্গণৈঃ সংযতাত্মভিঃ 
দৃষ্টাৃষ্টাংস্তথ। ভোগান্ বাঞ্ছমানা বিবেকিনঃ। 
দ্ানানি চ প্রযচ্ছস্তি পূর্ণধন্্মাংস্চ কুর্বতে ॥ 
সত্বংনেচ্ছসি কিং ভোগান্ ভোগশ্চেষ্টাফলং 

র হৃগাম্। 
বিবেকিনাং তিরম্চ্যঞ্চ কিং পুনঃ সংযতা ত্মনাম্॥ 

হংস উবাচ। 

ভোঁগেষসক্তচিত্তানাং পরমাত্মাধিতা মভিঃ। 

ভবিষ্যতি কদ। সঙ্গমুপেতাঁনাঞ্চ বন্ধুযু | 
পুজমিত্রকলত্রেযু স্কাঃ সীদন্তি লত্তবঃ। 
সরঃপক্ক বে মন জীর্ণ। বনগৃজ। ইব | 
কিং ন পশ্ুসি ব। ভরে জাতসঙ্গং ছবরোচিষস্। 

মার্কখেয়পুরাণম্ ৷ 

আবালযাৎ কামমংসকং মগ্নং সেছাঘ্বকর্দমে ॥ 
যৌবনেততীব ভার্যযান্থ সাশ্প্রতং পুত্রনপ্ত যু। 
স্বরোচিষো মনো মগ্রমুদ্ধারং প্রাপাতে কৃত) | 
নাহং শ্বরোচিযস্তলাঃ ভ্ত্রীবাধো! বা জলেচরি। 
বিবেকবা'শচ ভোগানাং নিবৃভোহন্মি চ সাম্্রতঃ 

মার্কণের উবাচ। 
্রোচিরেতদাকর্ণা জাতোখেগ: খগেরিতম্। 
আদায় ভার্ধাভ্তপসে যযাবন্কৎ তপোবনম্ ॥ 
তত্র তপ্ত পো ঘোরং সহ তাভিরুদারধীত। 
জগাম লোকানমলান্ নিবৃত্তাথিল কলাষঃ | 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাঁণে শ্বারোচিষে 
মধবস্তরে যটয্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

সপ্তষগিতমোহধ্যায়ঃ | 
শা 089 পপ 

মার্কগেয় উবাচ । 

ততঃ শ্বারোচিষং নায়! ছাতিমস্তং প্রজাপতিম্। 
মন্ুং চকার ভগবাংস্তন্ত মন্বস্তরং শৃণু 1 
তত্রাস্তরে তু যে দেবা মুনয়স্তৎস্থতাশ্চ যে। 

ভৌপালাঃ ক্রৌন্টকে যে তান্ গদতত্বং নিশাময় 
দেবাঃ পারাবতান্তত্র তটৈব তুষিতা দ্বিজ । 
স্বারোচিষেইস্তরে চেন্ত্রো বিপশ্চি্দিতির্পবিশ্রুতঃ। 

উ্জস্তহ্বস্তথ প্রাণে! দত্বোলিখযভন্তথ|। 
নিশ্চরম্চার্বী রাংস্চ তত্র সপ্তর্যয়োইভবন্ ॥ 
চৈত্রকিম্পুরুযাদ্যাশ্চ স্থৃতীস্তস্ত মহাত্বনঃ | 
সগ্ডাপন্ সুমহাবীর্ধাঃ পৃথিবীপরিগালকাঃ ॥ 
তস্ত মন্বপ্তরং যাবৎ তাবৎ তদ্বংশবিস্তরে। 
ভুক্রেযমমবনিঃ সর্ব প্বিতীয়ং বৈ তদস্তরম্। 
স্বরোঁচিযস্ত চরিতং জন্ম হ্বারোচিষস্ত চ। 
নিশম) মুতে পাপৈঃ শ্রদ্দধানে| হি মানবঃ| 

ইতি মার্কঙেয়ে পুরাণে সপ্তষটিতমোধ্যায়ঃ। 

অফ্টন্তিতমোহধ্যায়ঃ। 

ক্রৌ্টকিরুবাচ। 

ভগবন্ কগিতং সর্ব বিস্তরেণ তয়! মম । 
স্বরোচিষস্ত চরিতং জন্ম শ্বারোচিষন্ত তু ॥ 



অষ্টযহিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৪৩ 
চাহ 

ঘা তু সা পদ্ষিনী নাম বিদা। ভোগোপপাদিক1] বাবহারানশেষাংস্ব পুণ্যবাটিতঃ করে।তি চ।. 
তৎসংশ্রয় যে নিধয়ন্তান্ মে বিস্তরতে! বদ ॥ 
অক্টো যে নিধয়স্তেষাং গ্বরূপং দ্রব্যসংস্থিতিঃ। 
ভবতভিহিতং সম্ক্ শ্রোতুমিচ্ছামাহং গুরে! | 

মার্কণেয় উবাচ। 
পল্িনী নাম যা বিদা লক্ষীভ্ততয|শ্চ দেবত1। 
তদাধারাশ্চ নিধয়ন্তন্মে নিগদতঃ শৃগু ॥ 

যত্র পদ্পমহাপক্পো তথ। মকরকচ্ছপেখ। 
মুকুন্দো নন্নমকশ্চৈব নীলঃ শব্ঘোষ্টমো নিধিঃ | 
সত্যামূদ্ধৌ ভৰস্তোতে দিদ্ধিশ্তেষাং হি জায়তে। 
এতে হৃষ্টো৷ সমাথ্যাতা৷ নিধয়স্তব ক্রৌষ্টকে ॥ 
দেবতানাং প্রস'দেন সাধুসংসেবনেন চ। 

এভিরালোকিতং বিত্তং মানুষত্য সদা মুনে ॥ 
বাদক শ্বরূপং ভবতি তম্মে নিগদতঃ শৃণু। 
পদ্ম! নাম নিধিঃ পুর্ববং ময়ন্ত ভবতি দ্বিজ ॥ 
নৃতন্ত তম্ৃতাঁনাঞ্চ তৎপৌজাণাঞ্চ নিত্যশঃ | 
দাক্ষিণামারং পুরুষত্তেন চাধিঠিতে। ভবেৎ ॥ 
সত্বাধারে! মহাঁভাগে। যতোহসৌ সাত্বিকে। নিধি? 
নুবর্ণরূপ্যনা মাদিধাতৃনাঞ্চ পরিগ্রহম্। 
করোত্যতিতরাং সোহথ তেষাঞচ ক্রয়বিক্রয়ম্॥ 
করোতি চ তথা যজ্ঞান্ দক্ষিণাঞ্চ প্রযচ্ছতি। 
সভাং দেবনিকেতাংশ্চ সকারয়তি তম্মনাঃ ॥ 
সতাধারো নিধিশ্চান্তো মহাপন্ম ইতি শ্রুতঃ। 
সব্প্রধানন। ভবতি তেন চাধিষ্টিতে! নরঃ ॥ 
করোতি পদ্দরাগাদিরত্বানাঞ্চ পরিগ্রহ্ম্। 
মৌন্তিকানাং প্রবালাঁনাং তেষাঞ্চ ক্রযবিক্রয়ান্। 
দদাঁতি যোগশীলেভ্যান্তোমাবসথাংস্তথা। 

সফারয়তি তচ্ছীলঃ শ্ব়মের চ জায়তে ॥ 

তৎপ্রস্থতান্তথ।শীলাঃ পুত্রপৌনত্রক্রমেণ চ। 
নিধিতস্ত ঘি সপ্তাসৌ পুরুষাংস্চ ন মুঞ্চতি | 
তামসে! মকরে! নাম নিধিস্তেনাবলোকিতঃ। 
পুরষো২থ তমঃপ্রায়ং স্বশীলোইপি হি জায়তে | 
বাণথডাষ্টিধনুষাং চর্শাঞ্চ পরিগ্রহম্। 
রসনানাঞ্চ কুরুতে ষাতি মৈত্রীঞ্চ রাজভিঃ | 
দদাতি শৌর্ধাবৃভীনাং ভূভুজ্জাং যে চ তৎপ্রিয়াঃ। 
ক্রয়বিক্রয়ে চ শন্াণাং নান্যত্র প্রীতিমেতি চ ॥ 
একভৈব ভবতোষ ন চ তত্তামুজান্গগ: | 
জব্যার্থং দন্থযতো নাশং সংগ্রথমে চাপি স ব্রজেৎ 
কচ্ছপশ্চ নিধিধেহসৌ নরস্তেনাভিবীক্ষিতঃ। 
তমঃপ্রধানে। ভবতি বতোংসৌ। তামসে| নিধিঃ ॥ 

কর্মন্থানথিলাংশ্চৈব ন বিশ্বধিতি কন্তচিৎ ॥ 
সমস্তানি যথাঙ্গানি সংহরত্যেব কচ্ছপঃ। 
তথ বিষ্টভ্য চিত্তানি তিষত্যা্তমানসঃ ॥ 
ন দদদাতি ন বা ভূড্জে। তন্বিনাশভয়।কুলঃ। 
নিধানমুর্বযাং কুফতে নিধিঃ সোইপ্যেকপৃরুষঃ | 
রজোগুণময়ম্চান্যে। মুকুন্দো নাম যো নিধিঃ। 
নরো২বলোকিতস্তেন তদগুণে। ভবতি দ্বেজ ॥ 
বাণ।বেণুমূদক্কানামাতোদ্যস্য পরিগ্রহম্। 
করোতি গায়তাং বিত্বং নৃত্যতাঞ্চ প্রধচ্ছতি ॥ 

বন্দিনামথ শুতানাং বিটানাং লাদাপাঠিনাম্। 
দ্দাত্যহণিশং ভোগান্ ভূঙ্ক্কে তৈশ্চ মং খিজ ॥ 
কুলটাস্বরতিশ্চাসয ভৰত্যন্যৈশ্চ তদ্ধিধৈ2। 
প্রযাতি সঙ্গমেকঞ্চ ষং নিধি9জতে নরম্ ॥ 
রজন্তমোময়শ্চান্যে। নল! নাম মহানিধিঃ | 
উপপতি স্তস্তমধিকং নরন্তেনাবলোকিতঃ | 
সমস্তধাতুরভবানাং পুখাধান্যার্দিকস্য চ। 
পরিগ্রহং করোত্যেষ তখৈব ক্রয়বিক্রয়ম্ ॥ 
আধারঃ শবজন[নাঁঞ্চ আগতাভ্যাগতস্য চ। 
হতে নাপমানোজিং স্বল্লামপি মহামুনে ॥ 
স্তযমানশ্চ মহতীং প্রীতিং বাতি হচ্ছতি। 
যং ষমিচ্ছাতি বৈ কামং মৃহুত্বমূপযাতি চ॥ 
বহ্্ব্যে! ভার্ষা। ভবস্ত্যস্য হুতিমত্যোহতিশোভ্তন।ঃ 
রতয়ে সপ্ত চ নরান্ নিধির্নদদোহ্মু বর্তৃতে ॥ 
প্রবর্ধমানোহথ নরমষ্টভাগেন সঙ্ুম। 
দীর্ঘ।যুষ্ ৭ সর্বেষাং পুরুষাপাং প্রযচ্ছতি ॥ 
বন্ধানামেব ভরণং যে চ দুরাছুপাগতাঃ। 

তেষাং করোতি বৈ নঙগঃ পরলোকে ন চাদৃতঃ॥ 
ভবত্যপ্য ন চ ন্নেহঃ সহ্বাসিযু জায়তে। 
পূর্বমিত্রেযু শৈথিল্যং প্রীতিমন্যৈঃ করোতি চ ॥ 
তটথৈব মত্বরজনী যে! বিভর্তি মহানিধিঃ। 
স নীলদংজন্তৎদঙ্গী নরম্তচ্ছীলবান্ ভবেৎ। 
বন্ত্রকার্পাসধান্যাদিফলপুষ্পপরিগ্রহম্। 
মুক্তাবিদ্রমশঙ্ঘানাং শুক্ত্যাদীনাং তথা সুনে ॥ 
কাষ্ঠাদীনাং করোত্যেষ বদ্কান্যজ্জসস্তবমূ। 
ক্রয়বিক্রয়মনোষাং নান্যন রমজে মনঃ ॥ 

তড়াগানু পুষ্ষরিণ্যোহথ তথায়ামান করো তি চ 
বন্ধঞ্চ সরিতাং বৃক্ষাংস্তথারোপয়তে নরঃ॥ 
অনুলেপনপুষ্প।দিভোগং তুক্তাতিজায়তে। 
তিপৌরুষস্ঠপি নিধিনীলো নামৈষ জায়তে ॥ 



১০৪ 

তেনাপি নীয়তে বিএ তব্গুশিত্বং নিধীশ্ববঃ ॥ 
একসোব ভবত্যেষ নরং নান্যমুপৈতি চ। 
যপা শঞ্খে! নিধিষ্কস্য স্বরূপং ক্রৌষ্কে শৃণু ॥ 
এক এবাত্মন! সথষ্টম্ং ভূঙ্ক্তে তথাস্বর়ম্। 
কদন্নতৃক্ পরিজনে ন চ শোভনবস্ত্ধূক্ ॥ 
নদদাতি সুহৃতার্যাত্রাতৃপুত্রনষাদিযু। 

্বপোষণপরঃ শঙ্কী নরে! ৬বঠি সর্ব] | 
ইত্যেতে নিধয়ঃ খ্যাত! নরাণামর্থদেবতাঃ | 
মিশ্রবলোকনাম্মিশ্রাঃ শ্বভাঁবকলদায়িনঃ | 
যথ! খ্যাতশ্বভাবস্ত ভবতোব বিলোকনাৎ। 

সব্ধষামাধিপত্যে চ শ্রীরেষ দ্বিজ পল্মিনী ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে নিধিনির্ণয়ো 

নামাইুষট্টিতমোহ্ধায়ঃ | 

একোনসণ্ডতিতমোহধ্ধ্যায়ঃ। 

৪১ 

ক্রৌষ্টকিরুবাচ। 
বিস্তরাৎ কথিতং ত্রহ্গন্ মম স্বারোচিষং ত্বয়]। 
ম্বস্তরং ততৈবাষ্টো যে পৃষ্ট। নিধয়ো ময় ॥ 
স্বাযসভুবং পূর্ব্বমেব মন্বস্তরমুদীহতম্। 
মন্বস্তরং তৃতীয়ং মে কথয়োত্মনংজ্রিতম্ ॥ 

মার্কগেয় উবাচ। 
উত্তানপাদপুজোহতৃছত্ধমে। নাম নামতঃ। 
অুরুচ্যান্তনয়ঃ খ্যাতে। মহাঁবলপরাক্রমঃ ॥ 

ধর্্মাত্ব। চ মহাত্ম। চ পরাক্রমধনে। নৃপঃ| 
অতীত্য সর্ধভূতানি বভৌ৷ ভামুপরাক্রমঃ ॥ 
সমঃ শত চ মিত্রে চ পুরে পুত্রে চ ধর্মবিৎ। 
দুষ্টে চ যমবৎ সাঁধৌ সৌমবচ্চ মহাঁমুনে ॥ 
বাত্রবীং বহলাং নাম উপয়েমে স্ ধর্মবিৎ। 
উত্তানপাদতনয়ঃ শচীমিস্ত্র ইবোত্তমঃ | 
খ]াতামতীব তল্তাসীন্ছিজবর্ষয মনঃ সদ1। 
স্নেহবচ্ছশ্িুনা য্বপ্রোহিণ্যাং নিহিতাম্পদম্। 
অন্তপ্রয়োজনানক্িমুটৈতি ন হি তন্মনঃ। 
্বপ্নে চৈব তদালন্বি মনোহতৃৎ তন ভৃভৃতঃ ॥ 
স চ তন্ডাঃ সুচার্কঙ্গয। দর্শনাদেব পার্থিবঃ। 
দদাতি ম্পর্শনং গাত্রে গাত্রম্পর্শে চ তন্ময়ঃ | 
শ্রেতোদ্েশকরং বাক্যং প্রিয়মপ্যবনীপতেঃ। 
তস্তাপি ভূরি সম্মানং মেনে পরিভবং ততঃ ॥ 

মার্কণ্েয়পুরাণম্ । 

রজত্ঞমোময়শ্চান): শঙ্ঘমংতে। হি যে নিগিত।, অবমেনে অর্জং দত্তাং শুভান্কাভরণানি চ। 

উত্তস্থাবঙ্গ পীড়েব পিবতোহ্ন্ত বরাদবম্॥ 
ভূর্ধত1 চ নরেন্ত্রেণ ক্ষণমাত্রং করে ধত।। 
বুতৃজে স্বল্নকং ভক্ষ্যং দ্বিজ ন[তিমুদ্াবতী ॥ 
এবং তন্তানুকূলম্ত নানুকুল। মহাত্মনঃ। 

প্রভৃততরমতার্থং চক্রে রাগং মহীপতিঃ॥ 
অথ পানগতো। ভূপঃ কদাচিৎ তাং মনম্থিনীম্। 
সুরাপুতং পানপাত্রং গ্রাহয়ামাস পাদরং॥ 
পশ্ঠতাং ভূমিপালানাং বারমুখোঃ সমদ্বিতঃ। 
প্রগীয়মাণমধুরৈর্গেয়গ।য়নতৎ্পরৈঃ ॥ 
সা তু নেচ্ছতি তৎপাত্রমাদাতুং তৎপরাম্মৃখী। 
সমক্ষমবনীশানাং ততঃ কুদ্ধঃ স পার্থিবঃ ॥ 
উবাচ দ্বাছমাহুয় নিশ্বদন্ন,রগে! যথা। 

নিরাককৃতস্তয়! দেব্যা প্রিয়য়া পতিরপ্রিয়ঃ ॥ 
থাস্থৈনাং ছুটহদয়ামাদায় বিজনে বনে। 
পরিত্যজ[শু নৈতৎ তে বিচার্ধযং বচনং মম ॥ 

মার্কণেয় উবাচ। 
ততো! নৃপশ্য বচনমবিচার্ধযমবেক্ষা সঃ। 

দ্বাঃস্থস্তত্যাঙ্গ তাং স্থুতরমরোপ] শ্তন্দনে বনে ॥ 

ন। চ তং বিপিনে ত্যাগং নীত। তেন মহীভূত 
অদৃশ্ঠমান! তং মেনে পরং কৃতমন্ুগ্রহম্ ॥ 

সে|হপি তত্রাহুরাগাত্তিদহামানাত্মসাননঃ | 
ওন্তানপাদিভূপালে| নান্তাং ভার্ধ্যামবিন্দত ॥ 
সম্মার তাং স্ুচার্বঙ্গীমহর্নিশমনিবৃতিঃ৭ 
চকার চ নিজং রাজ্যং প্রজ। ধর্মেণ পাগয়ন্॥ 
প্রজাঃ পালয়তস্তস্ত পিতুঃ পুক্রানিবৌরসান্। 
আগত্য ত্রাঙ্মণঃ কশ্চিদিদমাহার্ভমাননঃ ॥ 

্রাহ্মণ উবাচ। 
মহারাজ তৃশার্তোহন্মি শয়ত1ং গদতো মন। 
নৃণামান্তিপরিত্রাণমন্ততে। ন নরাধিপাৎ্॥ 

মম ভার্য7। প্রস্থুপ্তস্ত কেনাপ্যপহৃতা নিশি । 
গৃহদ্বারমন্থুদ্য।ট্য তাং সমানেতুমহ সি ॥ 

রাজেখবাচ। 

ন বেৎপি কেনাপহৃতা দ্ধ বা নীতা তু স! দ্বি্জ 
যতামি বিগ্রছে কন্ত কুতে। বাপ্যানয়ামি তাম্ 

ব্রাহ্মণ উবাচ। 
তথৈব শুগিতে দ্বারি প্রস্থপ্স্ত মহীপতে। 
হ্বতা হি ভার্ষ]। কিং কেনেত্যেতদ্বিজ্ঞায়তে ভব' 
ত্বং রক্ষিত! নে। নৃপতে ষড় ভাগ দানবেতনঃ। 

ধন্মস্ত তেন নিশ্চিস্তাঃ স্বপত্ত মন নিশি ॥ 



একোনসগুতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
রাজেবাচ। 

ম তে দৃষ্ট। ময়। ভারা! যাদৃগ্রপা চ দেহতঃ। 

রয়শ্চৈব সমাখাহি কিংশীল! ত্রাঙ্গণী চ তে । 

ব্রাহ্মণ উধাচ। 

কঠোরনেত্রা সাত্যুচ্চা হশ্ববাহঃ কশাননা। 

বিরূপরূপা ভূপাল ন নিন্পামি তটথব তাম ॥ 
বাচি ভূপাঁতিপরুযা,ল সৌম্যা সা চ শীলতঃ | 
ইত্যাখাত! ময়! ভার্য্য! সাকারা ছুর্নিরীক্ষণা ॥ 

মনাগতীতং ভৃপাল তসাশ্চ গ্রথমং বয়ঃ। 

তাদৃগপা। হি মে ভার্ধা। সত্যমেতন্ময়োদিতম্ 
বাজোবাচ। 

অলং তে ব্রাহ্মণ তয় ভার্ধযামনাং দদাঁমি তে। 

সুখায় ভাঁধ্য! কল্যাণী ছুঃখহেতুছি তাদৃশী। 
কল্যে স্থুরূপতা বিপ্র কারণং শীলমৃত্তমম্। 
রূপশীলবিহীন] যা ত্যাজ্য! লা তেল হেতুন। ॥ 

ব্রাঙ্মণ উবাচ। 
রক্ষা ভার্ধযা মহীপাল ইতি ন শ্রুতিরুত্ম] । 
ভার্যযায়াং রক্ষ্যমাণায়াং গ্রজ| ভবতি রক্ষিতা ॥ 
আঁ ছি জায়তে তনাং সা রক্ষণাতো। নরেশ্বর 

প্রজামাং রক্ষ্যমাণায়ামাত্মা ভবতি রক্ষিতঃ ॥ 
তগ্যামরক্ষামাণায়াঁং ভবিতা বর্ণসন্করঃ। 

ম পাতয়েম্মহীপাল পূর্বান্ শবর্গাদধঃ পিতৃন্॥ 
ধর্মহানিশ্চান্ছদিনমভার্ধযল) ভবেন্মম | 

১৩৫. 

সম্ভাবাসনদাঁনেন চরে সন্মাননাতাবান। 

খধিকুবাচ। 
কিংনিমিত্বমিহায়াতো ভবান্ কিংতে চিকীর্ষিত্ 
উত্তানপাদতনয়ং বেগ্ি স্বামুত্তমং নৃপ ॥ 

রাজোবাচ। 

ত্রাঙ্গণসা গৃাভার্যয। কেনাপাপন্থত1 যুনে। 

অধিজ্ঞাতন্বরূপেণ স্বামন্বে্মিহাগতঃ | 
পৃচ্ছামি ষতে তে ত্বং প্রণতস্যানুকম্পয়া। 
অভ্যাগতস্যাথ গৃহং ভগবন্ বক্তমর্থমি | 

খবিরুবাচ। 

পৃচ্ছ মামবনীপাল তৎ প্রষ্টব্যমশক্ষিতঃ। 
বক্তবাঞ্চেৎ ভব ময়] কথযিষামি তত্বতঃ ॥ 

রুজোবাচ। 
গৃহাগতায় যে! মন্থং প্রথমে দর্শনে মুনে। 
বয় সমুদ্যতে। দাতুং কথং সোহর্থো নিবপ্তিতঃ ॥ 

খাষিরুবাচ। 
তবদর্শনেন পভসাদাঁজপ্ডোহক়ং ময়! বৃপ। 
যদ তদাহমেতেন শিষ্যেণ প্রতিবোধিতঃ ॥ 
এষ বেত্তি জগত্াত্র মত্প্রসাদাদনাগতম্। 
ষথাহং সমভীতঞ্চ, বর্তমানথণ সর্ববতঃ ॥ 
আলোঁচ্যা্ঞাপয়েত্যুক্তে ততো জাতং ময়পি তৎ 
ততে। ন দত্তবানর্থমহং ভুন্যুং বিধানতঃ ॥ 
সতাং রাজন্ ত্বমর্থার্থঃ কুলে স্থায়স্বন্ত চ। 

ণিতাক্রিয়াণং বিত্রংশাৎ সচাপি পতনায় মে ॥ |স্তথাপি নার্ধধোগাং ত্বাং মন্ভামে। বয়মুত্তমম্ ॥ 
হস্যাঞ্চ পৃথিবীপাল ভবিত্রী মম সম্ততিঃ | 
তব ষড়ত।গণাত্রী সা ভবিধী ধর্মমহেতুকী | 
তদেতৎ তে ময়খ্যাঁত। পত্বী যা মে স্বতা প্রতো। 

ত।ং নমানয় রক্ষায়াং ভবানধিকৃতে। যতঃ ॥ 

মার্কগেয় উবাচ। 
নম তনোবং বচঃ শ্রুত্বা বিমৃষ্য চ নরেশ্বরঃ। 
লর্কে(পকরণৈধুক্তমারুরোহ মহাঁরথম্। 
ইতশ্চেতম্চ তেনাসৌ। পরিবন্র,ম মেদিনীম্। 
দর্শ চ মহাঁরণ্যে তাপসাশ্রমমুত্তমম্॥ 

অবতীধ্য চ তত্রাসৌ প্রবিশ্ত দদৃশে মুনিম্। 
কৌন্তাং বৃষ1ং সমাদীনং জলস্তমিব তেজসা ॥ 
সৃষ্ট! নৃপতিং প্রাপ্তং সমুখার ত্বরাম্থিতঃ। 
সম্মান্য স্বাগতেনৈব শিষামাহার্ঘমানয়॥ 
তমাহ শিষঃঃ শনকৈর্দিতব্যেইর্থোইস্য কিং মুনে 
তদাজাপয় সঞ্চিম্তয তবাজ্ঞাং হি করোম্যহুম্ ॥ 

ততোহ্বগতবৃত্বাস্তো ভূপতেন্তন্য স দ্বিজঃ। 

[ ৯৪ ] 

চা 

রাজোবাচ। 
কিং কৃতং হি ময়! ব্রহ্মন্ জ্ঞানাদজ্ঞানতোৎপি ব! 

যেন ত্বত্তোহ্ঘমর্ামি নাহমভ্যাগতশ্চিরাৎ ॥ 
খধিরুবাচ। 

কিং বিশ্বৃতং তে যৎ পত্বী ত্বয়া তাক্তা চ কাননে 
পরিত্াক্তস্তম। সার্দং ত্বয়] ধর্মো নৃপাখিলঃ ॥ 
পক্ষেণ বর্মণে। হান্। প্ীয়াত্যম্পর্শতাং নরঃ। 
বিখতৈর্বাধিকী যস্ হাণিন্তে নিত্যকর্্মণঃ | 
পত্র মুকৃলয়। ভাব্যং যথাশীলেহপি ভর্তরি। 
ছুঃশীলাপি তথা ভার্যয1! পোষণীয়। নঞ্জরখ্বর | 

প্রঠিকুলা ছি সা পত্রী তঙ্ক বিপ্রন্ত য! হৃতা। 
তথাপি ধর্মকামোহসো ত্বাযুদ্য/তিতরাং নৃপ | 
চগতঃ স্থাপযস্তন্তান্ শ্বধর্শেযু মহীপতে। 
ত্বাং হ্বধশ্থাদ্বিচলিতং কোহপর়ঃ স্থাপরিযাতি॥ 

মার্কণেয় উবাঁচ। . 

বিলক্ষ্যঃ স মহীপাল ইড়াক্তন্তেন ধীমত1। 



১০৩ 

তথেত্যা্ত | চ পপ্রচ্ছ তাং পত্বীং ধিজন্মনঃ ॥ 
ভগবন্ কেন নীতা স! পত্ধী বিশ্র্ত কু বা। 
অতীতানাগতং বেত্তি জগত্যধিতথং ভবান্ ॥ 

ক্ষষিরুবাচ। 
তাং জহারাজ্রিতনয়ো বলাকো নাম রাক্ষস£। 
দ্ক্ষ্যসে চাদ্য তাং ভূপ উৎপলাবততকে বনে | 
গচ্ছ সংযোঁয়াণ্ড ত্বং ভাধ্যয়। হি ্ বিজোত্তমম্। 
মা পাঁপাম্পদতাং যত ত্বমিবাঁসৌ দিনে দিনে ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে একোন- 

সধতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। 

রহ টি 

সপ্তুতিতমোহ্ধ্যায়ঃ 

স্প্ঞ টি উ টি স্প্পশ 
4 

মার্কঙেয় উবাচ। 

জথারুরোহ শ্বরথং প্রণিপত্য মহামুনিম্। 
তেন্বখ্যাতং বনং তচ্চ গ্রযষাবুৎপলাবত ম্ ॥ 
যথাখ্যাতস্বরূপাঞ্চ ভার্ধ্যাং ভর্তা দ্িজন্ত তাম্। 
ভক্ষয়স্তীং দদর্শাথ শ্রীফলানি নরেশ্বরঃ | 
পপ্রচ্ছ চ কথং তত্র ত্বমেতন্বনমাগতা। 

স্ষটং ব্রবীহি বৈশালেরপি ভাধ্যা সুশর্রণঃ ॥ 
ত্রাহ্মণ্যুবাঁড। 

স্মৃতাঠ্নতিরান্রস্ত দ্বিদস্য বনবাসিনঃ। 

পত্ী 1বশালপু্রপা যস্য নাম ত্বয়োদিতম্ ॥ 
সাহং হৃতা বলাকেন র্বাক্ষসেন হ্রাআ্মন!। 

প্রস্প্ত। ভবনস্যাস্তে ভাতৃমীতৃবিয়োজিতা! ॥ 
ভন্মীভবতু তত্রক্ষে। যেনান্ম্যেবং বিয়োজিতা। 
মাত্রা ভ্রাভৃভিরন্যৈশ্চ তিষ্ঠাম্যত্ব স্হুঃখিত] | 
অন্মিন বনেংতিগছনে তেনাশীয়াহমুজবিত। 
ন বেসি কারণং কিং তক্নোপভূঙক্কে ন খাদতি। 

রাঁঞ্োবাঁচ। 

মার্কগ্ডেয়পুরাণম্ 1 

দৃষ্টমাত্রে ততন্তন্মিন্ স্বরমাণঃ স রাক্ষসঃ। 
দরাদেব মহীং মূর্ঘ,| ম্পৃশন্ পাদাত্তিকং হযৌ।॥ , 

রাঙ্গন উবাচ। 
মমাত্র!গচ্ছত। গেহুং প্রনাদন্তে মহান কৃতঃ। 

প্রধাধি কিং করোম্যেষ বসামি বিষয়ে তব ॥ 
অর্থঞ্চেমং প্রতীচ্ছ ত্বং স্থীয়তাঞ্চেদমাননম্। 
বয়ং ভৃতয1 ভবান্ শ্বামী দৃঢ়মাঞ্জাপয়শ্থ মাম্॥ 

বাজোবাচ। 

কৃতমেব ত্বয়! সর্বং সর্বামেবাতিথিক্রিয়াম্। 
কিমর্থং ব্রাহ্মণবধুস্থয়নীত। নিশাচর ॥ 
নেয়ং স্ুুরূপ। সন্তান্ত। ভার্ষ্যার্থঞ্চেৎ হৃতা ত্বর়!। 
ভক্ষ্যার্থং চেৎ কথং নাত! ত্বয়ৈতৎ কথ্যতাঁং মম 

রাক্ষস উবাচ। 
ন বয়ং মানুযাহার! অন্তে তে নৃপ রাক্ষন!ঃ। 
নুকৃতদ্য ফলং যৎ তু তদশ্লীমে। বয়ং নৃপ। 
শ্বভীঁবঞ্চ মনুষ্যাণাং যৌযধিভাঞ্চ বিমানিতাঃ। 
মানিতাশ্ সমন্সীমো ন বয়ং জত্বখাদকাঃ ॥ 
তদন্মাভিূণাং ক্ষান্তিতূক্তি। কুধ্যস্তি তে তদা। 
ভু ছুষ্টে স্বভাবে চ গুণবস্তো ভবস্তি চ॥ 
সস্তি নঃ প্রমদ! ভূপ রূপেণাপ্মরসাঁং সমাঃ। 
রাক্ষদ্যস্তান্থ তিষটতম্থ মান্ুষীযু রতিঃ কথম্॥ 

রাজোবাচ। 
যদ্যেষ। নোপভোগায় নাহারায় নিশাচর । 
গৃহং প্রবিশ্ত বিপ্রস্য তৎ কিমেষ হাতা তয় ॥ 

রাক্ষস উবাচ। 

মন্ত্রবিৎ স ছ্িজশ্রেষ্ঠে। যজ্ঞে যল্জে গতস্য মে। 
রক্ষোগ্নমন্ত্রপঠনাঁৎ করোতুচ্চাটনং নৃপ ॥ 
বয়ং বুতৃক্ষিতান্তস্য মস্ত্রোচ্চাটনকম্মণ। । 

ক য।মঃ সর্বযজ্জেবু স ধতিগুঙবতি দ্দিজ | 
ততোহম্মীভিরিদং তস্য বৈকল্যমুপপাদিতম্ 
পত্্যা বিন। পুমানিজ্যাকর্পযোগে। ন জাঁয়তে 

মার্কগেয় উবাচি।, 

অপি তজ্জায়তে রক্ষত্থামুত্জ্য ক বৈ গতম্। | বৈকল্যোচ্চারণাঁৎ ত্য ব্রাঙ্গণনা মহামতেঃ। 
অহং ভর্ত।ঞবৈবাত্র প্রেষিতো। দিজননিনি ॥ 
ূ আা্গগ্যুবাচ। ূ 
অট্সযব কাননস্যাস্তে স তিষ্ঠতি নিশ!চরঃ | 
প্রবিশ্ব গশ্ঠতু ভবান্ন বিভেতি ততে। ঘি | 

| মার্কণ্ডয় উব্াচ। 
গ্রবিবেশ ততঃ সোহথ তয়া বন্মনি দর্শিতে। |. 
দদৃশে পরিবারে সমবেতঞ্চ রাঙ্ষমম্॥ 

ততঃ সরাজ।তিভূশং বিষঞ্ঃ সমজায়ত ॥ 

বৈকল্যমেব বিপ্রন্য বদন মামেব নিন্দতি। 
অনর্থমর্থন্য চ মাং সোহপ্যাহ মুনিসত্মঃ ॥ 
বৈকল্যং তন্য বিপ্রস্য রাক্ষসোহপ্যাহ মে য' 
অপত্বীকতয়। লোৌহহং সক্কটং মহদাস্থিতঃ ॥ 

মার্কগেয় উবাট। 
এবং চিন্তয়তস্তম্য গুনরপ্য।হ রাক্ষমঃ। 



একসগুতিতমোহ্ধ্যায়ঃ 1 

প্রণামনআে| রাঞ্গানং বন্ধাঞজলিপুটো। মুনে॥ 
রাক্ষদ উবাচ। 

» নরেন্জাজ্ঞা প্রদাঁনেন প্রসাঁদঃ ক্রিক্তাং মম | 
তৃত্যন্য প্রণভস্য ত্বং যুক্বদ্ধিষয়বাসিনঃ ॥ 

'ক্লাজোবাচ। 

দভাঁবং বয়মন্্রীমন্বয়োক্তং যন্নিশাচর | 
তদর্থিনে। বয়ং যেন কার্ষ্যেণ শৃণু তন্মম ॥ 
অস্যান্বয়াদ্য ত্রাহ্মণা1 দৌঃশীলামুপভূজযতাম্। 
যেন ত্বয়'তদৌংশীল্য। তদ্িনীত! ভবেদিয়ম্ ॥ 
নীয়তাং ল্য ভার্যযেয়ং তন্য বেশ নিশাচর 
অশ্মিন্ কৃতে কৃতং সর্বং গৃহমভ্যাগতপ্য মে 

মার্ষণ্ের উবাচ। 
ততঃ সরাক্ষসম্তস্যাঃ প্রবিশ্বাস্তঃ ব্বমায়য়া। 

ভক্ষয়ামান দৌঃশীল্যং নিজশক্য! নৃপাজয়া ॥ 
দৌঃশীলোনাতিরৌন্রেণ পত়্ী তথ্য খিঙ্ন্মনঃ। 
তেন স| সম্পরিত্যক্তা তমাহ জগতীপতিয ॥ 
স্বকর্মফলপাকেন ভর্তস্তলা মহাত্মনঃ। 
বিয়োজিত।হং তদ্ধেতুরয়মাসীন্নিশাচরঃ | 
নাসা দোষো নব! তমা মম ভর্তর্মহাত্মনঃ। 

মমৈব দোষে! নাগ্তত্ত শ্বকৃতং হাপভুজাতে | 
অন্তন্মনি কন্ত(পি বিপ্রয়োগঃ কৃতো.ময়া। 
সোইয়ং ময়াপু!পগতঃ কে! দোষোহস্ত মহাত্সনঃ 

রাঁক্ষদ উবাচ। | 
গ্রাপয়ামি ভবাদেশাদিমাং তর্তৃগৃহং প্রভে]। 
যদন্যৎ করণীয়ং তে তদাজ্ঞাঁপয় পার্থিব ॥ 

রাজোবাচ। 
অশ্মিন কৃতে কৃতং সর্ধং ত্বয়! মে রজনীচর। 
আগস্তব্যঞ্চ তে বীর কার্ধযকালে স্বৃতেন মে॥ 

মাকওেয় উবাচ । 
তখেত্যুকত। ভু ত্রক্ষত্তামাদায় দ্বিজাগনাহ় | 

নিন্বে ভূর্তগৃহং শুদ্ধাং দৌঃশীল্যাঁপগমাৎ্ তদা॥ 

ইতি মার্কেয়ে মহাঁপুরাঁণে ওত্তম- 
মন্ৃস্তরে দ্বিজভার্ধ্যানয়নং নাম 

সপ্ততিতমোহ্ধযায়ঃ। 

১৬৭ 

একসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ। 
কতা 

মার্কগেয় উবাচ । 

তাং গ্রেষয়িক্ রাজাপি ম্বভর্তৃগৃহমঙ্গনাস্। 

চিন্তয়ামাম নিশ্বম্য কিমন্তর সুকতং ভবেৎ ॥ 

অনর্থধোগ্যতাকষ্টং স মামাহ মহাঁমনাঃ। 
বৈকল্যং বিপ্রসুদ্দিন্ত তথাহায়ং মিশাচরঃ ॥ 
সো২হং কথং করিষ্যামি ত্যক্ত পত্ধী ময়। হি স 
অথব! জানদৃষ্টিং তং পৃচ্ছামি মনিসত্তমম্ ॥ 
সঞ্চিস্ত্যেখং স ভূপাঁলঃ সমাঁরুহা চ তং রথম্। 
ঘযো যত্র স ধর্মমত! ভ্রিকালজ্ঞো! মহামুনিঃ ॥ 
অবরুহ্থ রথাৎ সোইথ তং সমেত্য গ্রণম্য চ। 
যথাবৃত্তং সমাচখে) রাক্ষসেন সমাগ্রমম্ ॥ 
ব্াক্মণা।' দর্শনষৈব দৌ£শীল/াপগমং তথা। 
প্রেষণং ভর্ভুগেছে চ কার্ধ্যমাগমনে চ যৎ।॥ 

খবিরুবাচ। 
জ্ঞাতমেতন্ময়। পূর্ববং বৎ কৃতং তে নরাধিপ। 
কাধ্যমাগমনে চৈব মত্নমীপে তবাখিলম্ ॥ 
পৃচ্ছ মামিহ কিং কার্য/ং ময়েত্যুদিগ্নমানসঃ। 
তবয্যাগতে মহীপাঁগ শৃণু কা্ধযঞ্চ যৎ ত্বয়। ॥ 
পত্বী ধর্্ার্থকামধনাং কারণং প্রবলং নৃণাম্। 
বিশেবতশ্চ ধর্মশ্চি সন্ত্যক্তস্কাজতা! হি ভাম্॥ 
অপত্বীকো' নরে! ভূপ ন যোগ্যো নিজকর্ণাম। 
ব্রাঙ্মণে! ক্তিয়ে! বাপি বৈশ্বঃ শৃদ্রোখপি বা নৃপ 
ত্যজতা ভবতা পত্ধীং ন শোভনমনুষ্টিতম্। 
অত্াজ্যে! হি যথ। র্ত। স্রীণাং ভার্ধযা তথ! নৃণাম্ 

র[জোঁবাচ। 
ভগবন্ কিং করোমোষ বিপাকো মম বর্ণ|ম্। 
নানুকুলানূকুলস্ত বন্বাৎ ত্যক্কা ততে। ময়] ॥ 
যদযৎ করোতি তৎক্ষান্তং দহামানেন চেতসা। 
ভগবংস্তদ্বিয়োগার্তিবিভীতেনাস্তরাত্বনা | 
সংম্প্রতত্ত বনে ত্যক্ত। ন বেক্সি কনু সাগতা। 
ভক্ষিত] বাপি বিপিনে সিংহব্যাঙ্জনিশাচরৈঃ ॥ 

খবিরুবাচ। 

ন তক্ষিতা সা ভূপাল মিংহব্যাপ্রনিশাচটরঃ। 
ম। ত্ববিপ্ল,তচারিআ। সক্টীতস্ক রসাতলে ॥ 

রাজোবাচ। 
স। নীত। কেন পাঁড়াণসান্তে সাহদুবিতা! কখফ্। 



১০৮ _ মার্কেয়পুরাণমৃ। 

গত্যডুতমিদং র্ধন্ যথা বমি দ্বিসপ্ততিতমো হধ্যায়ঃ | 
খধিকবাঁচ। এ 

পাতালে নাগরাজোহস্তি প্রখ্যাতশ্চ কপোতকঃ। নি 

তন দৃষ্। ত্বয়। ত্যক্তা ভ্রমমাপা মহাবনে ॥ 

পা রূপশালিনী তেন সানুরাগেন পার্থিব । 

বিদিতার্থেন গাতালং নীতা। সা যুবতী, তদ ॥ 

হতন্তন্ত সুতা সুতর্নদা। নাম মহীপতে। 
ভার্য্যা মনোরম। চান্ত নাগরাজন্ত ধীমতঃ | 

চয়। মাতুঃ সপত্বীয়ং স1 ভবিত্রীতি শোভনা। 
ষ্ঠ স্বগেহং সা নীতা গুপ্ত চাত্তঃপুরে শুভ] । 
দা! তু যাচিতা নন্দ! ন দদাতি নৃপোত্তরম্। 

মৃক! ভবিষ্য্ীত্যাহ তদ তাং তনয়াং পিতা ॥ 

এবং শপ্ত। স্বতা তেন সা চান্তে তত্র ভূপতে। 

নীতা তেনোরগেন্দ্রেণ ধৃত তৎমুতয়। সতী ॥ 
মার্কগ্ডেয় উবাঁচ। 

ততো! রাজ। পরং হর্ষমবাপ্য তমপৃচ্ছত। 

দ্বিজবর্জযং স্বদদৌর্ভাগ্যকারণং দয়িতাং গ্রাতি ॥ 
রাঁজোবাচ। 

ভগবন্ সর্বলোকন্ত ময়ি প্রীতিরনুত্তম! । 
কিং নথ তৎ কারণং যেন স্বপত্বী নাতিবৎসল1 ॥ 

মম চাঁসাবতীবেষ্টা প্রাণেভ্যোহপি মহামুনে | 

সা চ মাং প্রতি হুঃশীল। ব্রহি য্কারণং দ্বিজ ॥ |. 
খবিরুবাচ। 

পাণিগ্রহণকাঁলে ত্বং হুর্যযভৌমশনৈশ্চটর£। 

গুক্রবাচষ্পতিভ]াঞ্চ তব ভার্ধ।বলোকিতা ॥ 

তনুহর্তেতভবচ্ছন্্রস্তন্তাঃ সোমন্ৃতস্তথ।। 
পরম্পরবিপক্ষৌ তৌ৷ ততঃ পার্থিব তে ভৃশম্॥ 
তদগচ্ছ ত্বং স্বধন্ম্েণ পরিপালয় মেদিনীম্। 

পত্রীসহায়ঃ সর্বাশ্চ কুরু ধর্শবতীঃ ক্রিযাঃ। 
মার্কণেয় উবাচ। 

ইত্যুক্তে গ্রণিপটত্যনমারহা স্তন্দনং ততঃ। 
উত্তমঃ পৃথিবীপাল আজগাম নিজং পুরম্ ॥ 

মার্কগেয় উবাচ। 

ততঃ শ্বনগরং প্রাপ্য তং দদর্শ দ্বিজং নৃপঃ। 

সমেতং ভার্ধ্যয়া চৈব শীলবত্য মুদা তম ॥ 
ব্রাহ্মণ উবাচ। 

রাঁজবর্ধয কৃতখোহন্মি যতো ধর্শো হি রক্ষিতঃ। 

ধর্মজ্েনেহ ভবত। ভার্ষ্যামানয়তা মম ॥ 

রাজোবাচ। 

কতার্থস্বং দ্বিজশেষ্ঠ নিজধর্্ীনুপালনাৎ। 

বয়ং সঙ্কটিনে| বিপ্র যেষাঁং পত়্ী ন বেশানি ॥ 

ব্রাহ্মণ উবাচ। 

নরেন্ত্র সা হি বিপিনে ভক্ষিত। শ্বাপদৈর্যদি। 
অলং তয়] কিমন্ন্ত। ন পাঁণিগৃহতে তয় । 
ক্রোধস্ত বশমাগম্য ধন্মো ন রক্ষিতন্বয়া ॥ 

রাজোবাচ। ৯ 

ন ভক্ষিত। মে দয়িতা শ্বাপদৈঃ স। হি জীবতি । 
অবিদূষিতচারিত্র! কথমেতৎ করোম্যহম্॥ 

ব্রাহ্মণ উবাচ। 

যদ্দি জীবতি তে ভার্ধ্যা ন চৈৰ ব্যন্িচাঁরিণী। 
তদপতীকতীঙজন্ম কিং পাপং.ক্রিয়তে ত্বয়া ॥ 

রাজোবাচ। 

আনীতাঁপি হি সা বিপ্র প্রতিকূল! সটৈব মে। 
ছুঃখায় ন স্ুখায়ালং তশ্ত। মৈত্রী ন বৈ ময়ি। 

তথা ত্বং কুক মত্বং মে যথা সা বশগামিনী ॥ 
ব্রাহ্মণ উবাচ। 

তব সম্প্রীতয়ে তশ্ত। বরেষ্টিকপকারিণী। 

ক্রিয়তে মিত্রকামৈর্ধা মিত্রবিন্দাং করোমি তাম্॥ 

অপ্রীতয়োঃ প্রীতিকরী সা হি সঞ্জননী পরম্। 
ভার্ধাপতো্বনুষোন্দ্র তাং তবেষিং করোমাহ্ম্॥ 
যত্র তিষ্ঠতি সা! নুজ্রস্তব ভার্ধয। মহীপতে। 
তম্মাদানীয়তাং সা তে পরাং প্রীতিমুপৈষ্যতি ॥ 

মার্কগ্েয় উবাঁচ। 

ইত্যুক্তঃ স তু সস্তারানশ্যোনবনী পতিঃ। 
আনিনায় চকারেষ্িং সচ তাং ধিজসত্মঃ | 
সপ্তকৃত্বঃ স তু তদ! চকারেষ্টিং পুনঃ পুনঃ। 
তস্ত রাজ্ঞে। দ্বিজশ্রেষ্ঠে। ভার্যাসম্পাদনায় বৈ ॥ 
যদারোপিতমৈত্রাং তামমন্তত মহাসুনিঃ। 
স্বতর্ভরি তদ। বিপ্রস্তমুবাচ নরধিপম্ ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে ওত্তমমন্বস্তরে 
একসপগুতিতমোহ্ধ্যয়ঃ॥ 



ব্রিসগততিতমোহধ্যায়ঃ | 

আনীয় তাং নরত্রেষ্ঠ যা তবেষ্টাত্মনোধস্তিকম্। 
ভু ভোগাঁং্তয় সার্ধং যজ যজ্ঞাংস্তথাদৃতঃ ॥ 

মার্কগেষ় উবাচ। 

ইতাক্জত্তেন বিপ্রেণ ভূপালো বিন্রিতত্তদা। 
সম্মার তং মহাবীর্য্যং সত্যসন্ধং নিশাচরম্ ॥ * 
স্বৃতন্তেন তদ1 সদাঃ সমুপেতা নরাধিপম্। 

কিং করোমীতি মোইপ্যাহ প্রপিপত্য মহামুনে ॥ 
ততন্তেন নয়েঞেণ বিস্তয়েণ নিবেদিতে। 

গত্বা পাতালমাদায় রালপত়্ীমুপাযযৌ ॥ 
অ[নীতা| চাঁতিহার্দেন স দদর্শ তদ। পতিম্। 
উবা6 চ প্রমীদেতি তূয়ো ভূয়ে। মুদাখিতা ॥ 
ততঃ স রাজা রভসা পরিষজ্যাহ মানিলীম্। 

প্রিয়ে প্রসন্ন এবাহং ভূয়োপ্েবং ব্রবীষি কিম্॥ 
পতুখাবাচ। 

যদি প্রসাদপ্রবণং নরেন্ত্র মমি তে মনঃ। 

তদেতদ্দভিযাচে ত্বাং তৎ কুরুঘ মমার্থণম্ ॥ 

রাজোবাচ। 

নিঃশঙ্কং জুহি মত্তো যন্তবত্য1 কিঞ্দীপ্লিতম্। 

তদলভ্যং ন তে ভীরু তবায়তে'হস্মি নান্থ] ॥ 
পদ্বাবাচ । 

মদর্থং তেন নাগেন সুতা শপ্ত। সখী মম। 

মৃক! ভবিষ্যসীত্যাহ সা চ মৃকত্বমাগতা ॥ 
তশ্তাঃ প্রতিক্রিয়াং প্রীত্যা মম শক্কোতি চেত্তবান্ 
বাণিঘা তপ্রশাস্ত্যর্থং ততঃ কিং ন কৃতং মম ॥ 

মার্কণ্ডেয় উবাচ। 
ততঃ স রাজা তং বিপ্রমাহাশ্মিন কীরৃশী ক্রিয়া! । 
তন্কতাপনোদায় সচ তং প্রাহ পার্থিবম্॥ 

ব্রাঙ্গণ উবাচ। | 
তুপ সারশ্বতীমিষ্টিং করোঁমি বচনাঁৎ তব। 
পরদী ভবেয়মানৃণ্যং যাতু ততাক্প্রবর্তনাং। 

মার্কগ্েঘ্ উবাঁচ। 

্টং সারন্বতীং চক্রে তদর্থং স ঠিজোত্মঃ। 
সারন্বতানি সুজানি অজাপ চ সমাহিতঃ ॥ 
ওতঃ প্রবৃত্তবাক্যাং তাং গর্গ: গ্রাহ রসাতলে। 
উপকারঃ স্খীতর্ত। কতো্রমতিদুফর£ ॥ 
ইখং জঞানং সমাসাদ্য ননদ লীত্্গ তি: পুরম্। 
ততে। রাজ্ঞীং পরিঘ্জ্য শ্বসখীমুরগাত্মজ! ॥ 
ত* সংন্তুর ভূপালং কল্যাণোজ্যা পুনঃ পুনঃ। 
উবাচ মধু মধুরং নাগী ক্ৃতাসনপরিগ্রহা ॥ 
পকারঃ কৃতো] বীর ভবতা যো! মমাধুন1। 

১০৪ 

তেনান্ত্যাকউহৃ দয়া! যদ্ববীমি শৃরুষ্ষ তৎ। 
তব পুজে। মহাবীর্য্যো তবিষধাতি নরাধিপ। 
তন্ত।প্রতিহতং চক্রমন্তাং ভূবি ভবিষ্যতি ॥ 
সর্বার্ঘশান্তরভত্বজ্ঞে। ধর্মানুষ্ঠানতৎপরঃ। 
মন্বস্তরেশ্বরে। ধীমান্ ভবিষ্যতি স বৈ মন্থুঃ ॥ 
ইতি দত্বা বরং তন্মৈ নাগরাজন্তাততঃ | 
সধীং তাং সম্পরিঘজা পাতালমগমশুনে ॥ 
তত্র তস্য তয়! সার্ধাং রমতঃ পৃথিবীপতেঃ | 
জগাম কালঃ স্বমহান্ প্রজাঃ পালয়তস্তথা ॥ 
তত্বঃ ম তসাং তনয়ে। জজ্ঞে রাজ! মহাত্মমঃ। 
পৌর্ণমাস্যাং যথা কাস্তশ্্ঃ সম্পূর্ণমণ্ডল; | 
তম্মিন্ জাতে মুদং প্রীপুঃ গ্রজাঃ সর্ব! মহাত্মনি 
দেবছুন্দৃতয়ে! নেছুঃ পুষ্পবৃদ্তিঃ পপাত চ॥ 
তস্য দৃষ্ট1 বপুঃ কান্তং ভবিষাং শীলমেব চ। 
ওত্তমশ্চেতি মুনয়ে! নাম চক্জুঃ সমাগতাঃ 1 
জাতোহয়মুততমে বংশে তত্র কালে তথোতমে। 
উত্তমাবয়বন্তেন ওদ্তমোইয়ং ভবিধাতি ॥ 

মার্কওেয় উবাচ। 
উত্তমসা সুতঃ সোহ্থ নায়া খ্যাতন্তণৌতমঃ। 
মহুর়াসীৎ ততপ্রভাবো ভাগুরে শ্রায়তাং মম ॥ 
উত্তমাখ্যানমখিলং জন্ম চৈবে!তমস্য চ। 
নিত্যং-শৃণোতি বিত্বেষং স কদাচিন্ন গচ্ছতি ॥ 
ইট্ট্দারৈস্তথ| পুলৈর্ব্ধৃতিব্ব! কদাচন। 
বিয়োগো নাস্য ভবিতা! শৃণৃতঃ পঠতোঁৎপি বা । 
তস্য মন্বস্তরং ব্রহ্মন্ বদতে! থে নিশাময়। 
শয়তাং তত্র যশ্চেন্ত্রো যে চ দেবাস্তর্যয়ঃ | 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে ওতমমরস্তরে 
দ্বিথতিতমোধধ্যায়ঃ॥ ০ 

ভ্রিসগুতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। 

মার্কগেয় উবাচ। 
মন্বস্তরে তৃতীয়েহপ্দিনোত্বমস্যপ্রজাপতে:। 
দেবানিন্ত্রমূষীন্ ভূপান নিবোধ গদতে| মম ॥ 
ত্বধামানভ্তথা দেবা যথানামান্কারিণঃ। 

সত্যাখ্যশ্চ দ্বিতীয়োধ্ন্যস্রিদশানাং তথা গণঃ ॥ 
তৃতীয়ে তু গণে দেবাঃ শিবাধ্যা মুদিসন্ধম । 
শিবাঃ শ্বরূপতত্তে তু শ্রুতাঃ পাপপ্রণাশনাঃ ॥ 
প্রতর্দনাধ)শ্চ গণে! দেবানাং সুনিসতম। 



১১৪ 

চতুর্থত্তর কধিতং ওন্তমসান্তরে মনো? । 
বশবপ্তিনঃ পঞ্চমেইপি দেবান্তত্র গণে দ্বিজ | 

যথাখ্যাতত্বরূপাস্তব সর্ধঘ এব মহামুনে ॥ 

এতে দেবগণাঃ পঞ্চ স্থৃতা ষল্যভূজন্তথ | 
মন্বত্তরে মনুশ্রেষ্ঠ সর্ব খাদশক। গণাঁঃ ॥ 
তেযামিস্ত্রে। মহাঁভাগন্ত্রেলোক্যে স গুক্ষর্তবেৎ। 
শতং কুতৃনামানবত্য ছুশান্তির্নাম নামতঃ | 
যস্যেপসর্গনাপায় নামাক্ষরবিভূষিতা । 
অদ্যাপি মাঁনবৈর্ধাথ। গীয়তে তু মহীতলে ॥ 
সুশীস্তির্দেবরাট্ কাস্তঃ সুশাস্তিং স প্রযচ্ছতি। 

সহিতঃ শিষসত্যাদৈম্তঘৈব বশনপ্তিনঃ 
অঞ্জঃ পরশুচিপ্দিবো। মহাবলপরাক্রমাঃ | 

পুর্রান্তস্য মনোরাঁসন্ বিখ্যাতা স্ত্রিদশেপমাঁঃ ॥ 

তৎসুতিসজবৈর্ভ্মিঃ গালিততৃন্নরেশ্বরঃ। 
যাবন্স্বস্তরং তস্য মনোরুত্বমতেজসঃ ॥ 
স্বতেজনা হি তপসে! বরিষ্ঠপ্য মহাঁয়নঃ। 
তনয়াশ্চাস্তরে তশ্মিন্ সপ্ত সপ্তর্নয়োইভবন্ ॥ 
তৃতীয়মেতৎ্ কথিতং তব মন্বস্তরং ময়! । 
তামসপ্য চতুর্থস্ত মনো ররস্তরমুচ্যতে ॥ 
বিযোনিজগ্মনে। যস্য যশসা দে)াতিতং জগত । 

জন্ম তস্য মনোর্রন্ধন্ শ্রয়তাং গদতো। মম ॥ 
অতীক্দ্রিয়মপেষাণামসূনাং চরিতং তথ] । 
তথা জন্ম!পি বিজ্েয়ং প্রভাবশ্চ মহাত্মনাঁম্। 

ইতি মার্কতোয়ে যহাপুরাপে ওত্তমমন্স্তরং 
নাম নিস | 

রতিউ হর 
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মার্কতেয় উব!চ। 

রাদাভূড্ুবি বিখ]াতঃ স্বরাষ্টরো নাম বীর্যযবান্। 

অনেকধৃজ্ঞকৃৎ প্রাজঃ সংগ্রামেত্বগরাজিতঃ | 

তস্যায়ঃ সুমহৎ প্রাদাৎ সন্ত্িণারাধিতে| রবিঃ। 

পত্ীনাঞ্চ শতং ত্য ধন্যানামিভবৎ দ্বিজ্জঃ ॥ 
তস্য দীর্ঘায়ুষঃ পড্ধো। নাতিদর্থায়ুষে। মুনে। 

কাজেন জগ নিঁধনং ভূতামন্ত্রিজনাত্তথ| ॥ 

স ভা্ধ্যাভিন্তথাযুগ্ধেণ ভৃতৈশ্চ সহজন্মভিঃ | 
উদধিগ্রচেতাঃ মশ্তঃপ বীর্ধ্যহানিমহণিশম্ |. 

তং বীর্ধযহীনং মিতভৃততর্ড ত্যস্তযক্তং সুহুঃখিতম্,। 
অনস্তর়ে। বিমর্দাখ্যে। গা ্যাবিতবাা ॥ 

মার্কত্যেপুরাণমূ। 

রা্্যাচ্চাতং সোংপি বনং গন্ধ! নিন 
তপস্তেপে মহাভাগে| বিতত্তাপুলিনে স্থিতঃ ॥ 
্রীক্ষে পঞ্চতণা তৃত্ব! বর্ষা স্ববৃ্রস্কবা শিক: । 
জলশায়ী চ শিশিরে নিরাহারো। যতব্রতঃ ॥ 
ততন্তপত্ততস্তপ্য গ্রাবুট কাঁলে মনাপ্রবঃ ॥ 

বভূবানুদিনং মেটঘৈর্বর্ষস্তিরনূসস্ততম্ ॥ 
ন দিখিজ্ঞায়তে পূর্বা দক্ষিণ! বাঁ ন পশ্চিম! । 
নোঁত্তর তমস! সর্বমনূলিগ্রমিবাঁতবচ ॥ 
ততো।ইতিপ্রবনে ভূপঃ স নদ্যাঃ প্রেরিতত্তটম্। 
প্রার্ঘযন্নপি নাঁবাঁপ হ্িয়মাণোছতিবেগিন। ॥ 
অথ দুরে জলৌঘেন হিয়মীণে মহীপতিঃ। 
আদসাদ জলে রৌহীং স পুচ্ছে জগৃছে চ তাম্। 
তেন প্লবেন স যধাবুহামানে! মহীতলে। 
ইতশ্চেতশ্চান্ধক।রে আসমাদ তটং ততঃ 1. 
বিস্ত(রি পঙ্কমত্যর্থং ছুস্তরং স নৃপস্তরন্। 

 তট্থব কৃষ্যমাণোইন্াদ্রমাং বলমবাগ সঃ ॥ 
তত্রাগ্ধীকাঁরে সা রৌহী চকর্ষ বস্তুধাধিপমূ। 

পুচ্ছে লগ্নং মহাভাগং কৃশং ধমনিনস্ততমন্প। 

তদ্যাশ্চ ্ পর্শসম্ভৃতামবাঁপ মুদমুন্তমাম্। 

মোহন্ককারে ভ্রমন্ ভুয়ে। মদনাতৃষ্টমানসঃ |. 

বিজ্ঞায় সানুরাগং তং পৃষ্টম্পর্শনততপরম্। 
নরেন্ত্রং তনস্যান্তঃ সা মৃগী, তমুবাচ হ। 

কিং পৃষ্ঠং বেপথুমত। করেণ ম্পৃশসে মম । 

অন্থটৈবান্য কার্ধ্যদ্য সঞ্জাতা, নৃপতে গতিঃ। 

নাস্থ(নে বো মনে। যাতং নাগম্যাহং তবেশ্বর 

কিন্ত তৎসঙ্গমে বিসমেষ লোল: করোতি মে 

মার্কগ্ডেয় উবাচ। | 

ইতি শ্রত্বা বচস্তস্য! মৃগ্যাশ্চ জগতীপতিঃ। 

জাতকৌতুহলো! রৌহীমিদং বচনমন্্রবীত্॥ 
রাজোবাচ। 

ক ত্বং ব্রি মৃগী বাঁক্যং কথং মানুষজন | 

কশ্চৈব লোৌলো যে! বিশ্বং ত্ব্সঙ্গে কুকুতে মম 
মৃণ্তবাঁচ। 

অহং তে দয়রিত1 ভৃগ প্রাগাদমুখ্পলাবতী । 

ভার্ধ্য। শত গম হিষী ছুহিতা দৃঢ়ধন্থনঃ ॥ 
রাজোবাচ। 

কিস্বু়। তৎ কৃতং কর্ম যেনেমাং যোনিমাগতা 

পতিত্রতা ধর্মপরা সা চেখং কথমীদৃশী ॥ 
মৃগ্যবাচ। 

অহং পিতৃগৃছে বালা সধীভিঃ লছিতা! বলম্। 



চতুঃসগ্ততি তমোহুধ্যায়ঃ | 

রন্তং গত1 দদশকং মূগং মৃগ্য। মমাগতম্ ॥ 
ততঃ সমীপবত্তিস্তা মন্ব। সা তাড়িতী মৃগী। 
ময়! ব্রস্ত! গতান্তত্র ক্ুন্ধঃ প্রা ভতে। মুগঃ ॥ 

মূঢে কিমেবং মত্তাসি ধিকৃতে দৌঃশীল্যমীদবপম্। 
আধানকালে। যেনারং ত্বর়া! মে বিফলীকৃতঃ ॥ 
বাচং শ্রত্বা ততস্তস্য মাম্থৃষসেব ভাষত$। 
ভীতা তমক্রবং কোহসীত্যেতাং যোঁনিমুপাঁগতঃ ॥ 
ততঃ স প্রাহ পুজ্রোইহম্থষেণিব্ততিচক্ষুষঃ। 
স্থতপ! নাম মৃগ্যাত্ব সাভিলাঁষে মুগোইভবম্.॥ 
ইমাঞ্চাস্নগতঃ প্রেম! বাঞ্িতশ্চানয়। বনে। 
তব! বিযোজিতা হুষ্টে তশ্মাচ্ছাপং দদামি তে। 
ময় চোঁক্তং ভতবাভ্ঞানাদপরাধঃ কৃতে। মুনে। 

প্রসাদং কুরু শাপং মে ন ভবান্ দাতুমর্হতি | 

ইত্যুক্তঃ প্রাহ মাং সোইপি মুনিরিখং মহীপতে। 
ন প্রযচ্ছামি শাপং তে যদ্যাত্মানং দদামি তে ॥ 
ময়া চোক্তং মৃগী নাহং মৃগবপধরে| বনে। 
লগ্গ।সেইন্তাঁং মৃগীং তাবন্ময়ি ভাষে| নিবর্ত্যতাঁম্ 
ইত্যুক্তঃ কোপরক্কাক্ষঃ স গ্রাহ স্ক,রিতাধরঃ। 
নাহং মৃগী তথ্ত্যেক্তং মুগী মূঢ়ে ভবিষ্যসি ॥ 
ততে। ভূশং প্রব্যথিতা প্রণম্য মুনিমক্রবম.। 

স্ববগস্থমতিকুদ্ধং প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ ॥ 
বালানভিজ্ঞ। বাক্যানাং ততঃ প্রোকমিদং ময়1। 
পিতর্যাসতি নারী(িব্রিয়তে হি পৃতিঃ স্বয়ম.॥ 
মতি তাতে কথঞ্চাহং বৃণোমি মুনিসত্বম | 
মাপরাঁধাথব। পাদে? প্রসীদেশ নমাম্যহম্ | 
প্রদীদেতি প্রনীদেতি প্রণতায়া মহামতে। 

ইখং ললপ্যমানায়াঃ স প্রাহ মুনিপুলবঃ ॥ 

ণ ভবত্যপগ্তথা €প্রাক্তং মম বাক্যং কদাচন। 

মৃগী ভবিষাসি মৃত বনেহন্মিক্সেব জন্মণি ॥ 
মৃগ্ে চ মহাবাহ্ম্তব গর্ভমুগৈষ্যতি | 
লোলে। নাম মুনেঃ পুভ্রঃ সিদ্ধবীর্ধযস্য ভাবিনি ।॥ 
ঈতিন্মর1 ভবিষ্রী ত্বং তশ্মিন্ গর্ভমুপাগতে। 
স্বতিং প্রাপ্য তথ। বাঁচং মান্ুষীমীরপিষাসি ॥ 

তন্মিন্ আঁতে মৃগীত্বাৎ ত্বং বিষুক্। পতিনার্চিত! 
লোকনবাগ্ম্যসি প্রাপা] ষে ন দৃষ্কৃতকর্্মভি | 
সোংপি লৌলো মহাঁবীধ্যঃ পিভৃশত্র,ন্ 

নিপ।তা বৈ। 
জিত্ব। বন্ুন্ধরাং ককৎক্নাঁং ভবিষ্যতি ততো মহ্থুঃ ॥ 
এবং শাপমহং লব্ধ মৃতা। তির্ধ্যজ,মাগত।। 

বৎমংসপরশাজ্চ গর্ভাংসৌ সনভূতো অঠরে মম ॥ 

১১১ 

অতে। ব্রবীমি নাস্থানে তব বাতং মনে মগ্ি। 
নচাপ্যগম্যে। গর্ভস্থ লোলে! বিশ্বং কয়োত্যসৌ৷ 

_ মার্কতেয় উবাচ। 
এবমুক্কম্ততঃ সোঙপি রাজ। প্রাপ্য পরাং মুদম্। 
পুজে। মম।রীন্ জিত্বেতি পৃথিবাং ভবিতা মন্গঃ 
ভতত্তং স্থৃযুবে পুত্রং সা মৃগী লঙ্ষণান্বিতম্। 
তন্মিন্ জাতে চ ভৃতানি সর্ধাঁধি প্রযুরমু্দিম্॥ 
বিশেষতশ্চ বাজান পুত্রে জাতে মহাবলে। 
সা িমুক্তা মৃগী শাপাৎ গ্রাপ লোকাননুত্তমান্ ॥ 
ততস্তস্তর্য রঃ সর্ব্বে সমেত্য মুনিসপ্তম। 
অবৈক্ষ্য ভাঁবিনী মৃদ্ধিং নাম চক্ুর্ণহাত্মন: ॥ 
তামসীং ভজমানায়াং যৌনিং মাতর্যযজায়ত। 
তমস! চাবৃতে লোকে ভামসোহয়ং ভবিষাতি ॥ 
ততঃ স তামসন্তেন পিত্ত! সংবদ্ধিতো। বনে। 
জাতবৃদ্ধিরবাচেদং পিভরং মুনিসপ্তম ॥ 

কত্বং তাত কথং বাহং পুজো! মাত চকা মম। 

কিমর্থমাগতন্চ ত্বমেতৎ সত্যং ব্রবীছি মে॥ 
মার্কগের় উবাচ। 

ততঃ পিতা যথাবৃত্তং শ্বর|জাচ্যাবনা দিকম্। 
তস্ত।চষ্টে মহ।বাহুঃ পুত্রশ্ত জগতীপতিঃ ॥ 
শ্রত্বা তৎ সকলং মোহপি সমারাধ্য চ ভাস্করম্। 
অবাপ দিন্যান্তস্বাণি সসংহারাধ্যশেষতঃ ॥ 
কৃতান্ত্রস্তানরীন্ জিত্ব। পিতুরানীয় চাস্তিকম্। 
অনুজ্ঞাতান্ মুমোচাথ তেন গ্বং ধর্্মমাস্থিতঃ | 
পিতাপি তশ্ স্বান লোকাংন্তপোষজসমর্জি তা ন্ 
বিস্ষ্টদেহঃ সম্প্রাপ্ডে। দুষ্ট গুজমুখং নুখম্। 
ভিত্ব! সমস্ত।ং পৃথিবীং হামসাখাঃ স পার্থিবঃ। 

তামনাখ্যো মনরতৃতৎ্ তশ্যা নন্বস্তয়ং শৃথু ॥ 

বে দেব! যৎ্পতির্ষশ্চ দেবেন যে তথ্যঃ | 
যে পুজ্রাশ্চ মনোস্তস্ত পৃথিবীপরিপালকাঃ ॥ 
সত্যান্তথান্তে সুধিয়$ সুরূপ। হরয়মন্ত থ!.. 
এতে দেবগণান্তগ্ক সপ্রবিংশতিক! মুনে ॥ 
মহাবলো! মহাবীর্য।ঃ শতখজেোপলক্ষিতঃ। 
শিখিরিক্ত্রস্তথ। তেষাঃ দেবানামভবধিতৃঃ ॥ 

দেযাতিদাম। পৃথুঃ কাঁব্াশ্চৈত্রোহপিব্বলকম্তথ| | 
পীবরশ্চ তথা ব্রপ্গন্ সত সর্যয়োইভবন্॥ 
নরঃ ক্ষান্তিঃ শাস্তদাস্তজাদুজজব। দয়স্তথ]। 
পুজাস্ত তানস্তানন্ রাজানঃ স্থমহাধলাঃ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাঁপুরাণে তামসমস্তরে 
এ চতুঃসগুতিভমোধধ্যায়ঃ ॥ 



১১২ 

পঞ্চপণ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ। 

মার্কগেয় উবাচ। 
পঞ্চমোহপি মুনিত্র্ধন রৈবতো নাম বিশ্রীতঃ। 
তদ্তোৎ্পত্তিং বিস্তরশঃ শৃথুষ কথয়ামি তে ॥ 
খবিরাঁদীম্মহাভাগ খভবাগিতি বিশ্রুতঃ। 
তস্কাপুত্রস্ত পুভোহতৃত্রেবত্যস্তে মহাত্মনঃ ॥ 

স তশ্ত বিধিবচ্চক্রে জাতকর্্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। 

তখোপনয়নাদীংশ্চ স চাশীলোইভবনুনে | 
যতঃ গ্রভৃতি জাতোইনৌ ততঃ প্রভৃতি সোইপ্যধিঃ 
দীর্থরোগপরামর্শমবাপ মুনিপুহ্থবঃ | 
মাতা তশ্ত পরামার্তিং কৃষ্ঠর়োগাদিপীড়িতা । 
ভগাম না পিত1 চান চিস্তয়ামাস চুঃখিতঃ॥ 

কিমেতদিতি সোখপ্যস্য পুজ্রে।পাস্তাস্তছুর্মতিঃ। 

মুনিপুভ্রস/সশ্ুখীম্ জগ্রাহ ভার্য্যামন্যস্য ॥ 
ততো! বিষ্্মনস। খতবাগিদমুক্ষবান্। 
অপুঞ্রতা মন্ুষা ণাং শ্রেয়সে ন কুপুক্রত৷ ॥ 
কুপুতো। হদয়ায়ানং সর্ব] কুরুতে পিতুঃ। 
মাতুশচ স্বর্গসংস্থাংস্ স্বপিতৃন্ পাতয়ত্যধঃ ॥ 
সূহবদাং নোপকারায় পিতৃণাঞ্চ ন তৃপ্তয়ে। 

পিত্রো্ঃখায় ধিগন্সস্ম তসা ছুম্ত কর্ণ ॥ 
ধন্তান্তে তনয়! যেবং সর্বলোকাভিসম্মতাঃ। 

পরোপকারি্ণিঃ শাস্ত(: সাধুকর্মণ। সুত্রতাঃ ॥ 
অনিবৃূতং তদা মদ্াং পরলোকপরাজ্মুখম্। 
নরকায় ন সংগত্যে কুপুালম্বি জন্ম নঃ॥ 
করোতি সুহৃদং দৈম্তমহিতানাং তথ মুদম্। 
অকালে চ জরাং পিন্ত্রোঃ কুপুজঃ কুরুতে ফ্রবম্ ॥ 

মার্কণ্ডেয় উবাচ। 
এবং সে।হত্যন্তহষ্টনা পুত্রস্য চরিতৈমুর্ণনিঃ | 
দহামীনমনো বৃত্তি তং গর্গমপৃচ্ছত ॥ 

খতবাগুবাঁচ। ৮ 

স্থত্রতেন পুরা বেদ! গৃহীত] বিধিবন্ময়]। 
সমাঁপ্য বেদান্ বিধিৰৎ কৃতে। দারপরিগ্রহ ॥ 
সদারেণ ক্রিয়াঁঃ কার্য ঃ শ্রৌতাঃন্মার্তা বষট্ক্রিয়া£ 
ন মে নানাঃ কৃতাঃ' কশ্চিদযাবদদ্য মহামুনে | 
গর্ভাধানবিধানেন ন কামদন্তরুদ্ধতা। 

পুজার্ঘং জনিতশ্চারং পুষ্নায়ে। বিভ্যতা মুনে ॥ 
সোহ্য়ং কিমাত্মদোযেণ মম দোষেণ ব| মুনে। 

অন্মদ,:খাবহো। জাতে! দৌঃশীল্যাঘন্ধুশোকদঃ ॥' 

মার্কগেয়পুরাণম্। 

গর্গ. উবাচ । 

রেবত্যস্তে খুনিশ্রেষ্ঠ জাঁতোহয়ং তনয়গ্তব। 

তেন ছুঃখায় তে ছুষ্টে কালে বশ্মাদর্জায়ত ॥ 

ন তেৎপচারো নৈবাস্য মাতুর্নায়ং কুলস্য তে। 
তদ্য দৌঃশীল্যহেতুস্ত রেবত্যন্তমুপাগতম্ ॥ 

খতবাগুবাচ। 
যম্মাম্মটমকপুজন্ত রেবতাস্তসমুস্তবম্। 
দৌঃশীল/মেতৎ সা তশ্মাৎ পততামাণ্ত রেবতী । 

মার্কগ্ডেয় উবাচ। 

তেনৈবং ব্যাহ্ৃতে শাপে রেবত্যুক্ষং পপাঁত হ। 
গশ্ঠতঃ সর্বলোকন্ত, বিশ্বয়াবিষ্টচেতসঃ ॥ 
ভাসয়ামাস সহস1 বনকন্দরনির্বরম্॥ 
কুমুদাড্রিশ্চ তৎপাতাৎ খ্যাতো৷ রৈবতকোহভবৎ 
অতীবরম্যঃ সর্বস্যাং পৃথিব্যাং পৃথিবীধরঃ ॥ 
তস্যর্স্ ভু 1 কাস্তির্জীত। পঙ্কজিনী সরঃ। 
ততো! জন্ঞে তদা কন্ঠ! রূপেণাঁতীব শোভন! ॥ 
র়েবতীকাস্তিসস্তৃতাং তাং দৃষ্ট। প্রমুচো মুনি; | 
তন্যা নাম চকারেখং রেবতী নাম ভাগুরে ॥ 
পোঁষয়ামাঁস চৈবৈতাং স্বাশ্রমাভ্যাসসস্তবাম্। 
প্রমূচঃ ন মহাঁভাগস্তশ্মিন্নেব মহাচলে ॥ 

তীস্ব যৌবনিনীং দৃষ্ট1 কন্যকাং রূপশালিনীম্। 
সমুনিশ্িন্তয়ামাস কোইস্য! ভর্তা ভবেদিতি ॥ 

এবং চিস্তয়তস্তস্য যযৌ কাঁলে। মহান্ মুনে। 
ন চাসনাদ সদৃশং বরং তস্য! মহমুনিঃ ॥ 

ততস্তপ্য। বরং প্রষ্টমগ্রিং স গ্রমুচো মুনিঃ। 

বিবেশ বহ্িশালাং বৈ প্রষ্টারং গ্রাহ হব্যতুক্॥ 
মহাবলে! মহ্াবীর্য্যঃ প্রিয়বাপ্বম্মবৎসলঃ। 

দুর্মমো নাম ভবিত! ভর্তা হ্থ্য। মহীপতিঃ ॥ 

মার্কতেয় উবাচ। 

অনন্তরঞ্চ মৃগয়াপ্রসঙ্গেনাগতো মুনে। 

তস্যাশ্রমপদং ধীমান্ ছুর্গমঃ3স নরাধিপঃ | 

প্রিয়ব্রতান্থয়ভবে। মহাঁবলপরাক্রমঃ। 

পুজে। বিক্রমশীলন্য কালিন্দীজঠরোস্তবঃ ॥ 
স গ্রবিশ্ত।শ্রমপদং তাং তন্বীং জগতীপতিঃ। 
অপশ্থমানস্তমৃিং শ্রিয়েত্যামন্তরয পৃষ্টবান্॥ 

র।জোবাচ। 

ক গতো ভগবানম্মাদা শ্রম ন্ুনিপু্বঃ | 
তং প্রণেতুমিহেচ্ছামি তত ত্বং প্র্রছি শোভনে 

মার্কণেয় উবাচ। 

অগ্নিশাল।ং গতো। বিপ্রস্তৎ শ্রত্বা তস্য ভাধিতম্ 



পঞস্ডক্ঠিতমোহধ্ায়ঃ | 
প্রিয়েভ্যামন্্রণঞ্ৰ দিশ্চক্রাম স্বরাস্থিতঃ ॥ 
য় দদর্শ মহাত্ানং রাজানং ভ্র্গমং মুনিঃ 
নরেক্চিহসহিতং প্রপ্রয়াবনভং পুরঃ | 
তক্ষিন্ দৃষ্টে ততঃ, শিষ্যমুধাঁচ স তু গৌতমম্। 
গৌতমানীযতাং শীস্নর্ধোহস্য জগভীপতেঃ | 
একস্তাবদদ্বং ভূপশ্চিরকালাহ্পাগতঃ। 

জামা! চ বিশেষেণ যোগ্যোহ্র্ঘল্য মতে! মম ॥ 
ম।ণ্ডের উবাচ। 

ততঃ ন চিন্তয়ামাঁস রাজ জামাতৃকাঁরণম্। 

বিবেদ চন তম্মৌণী জগৃহ্হ্র্ষক তং নৃপঃ1 
তমাসনগতং বিপ্রো গৃহীতার্ধং মহামুনিঃ1 

স্বাগতং প্রাহু রাঁজেস্জমপি তে কুশলং গৃহে | 

কোষে বলেহথ মিজ্রেষু ভৃত্যামাতে নরেশ । 
তথায়্ণি মহাবাছে! যত্র নর্বং গ্রতিঠিতম্ ॥ 
পড্ভী চ তে কুশলী যত এবাম্ৃতিষ্ঠতি। 
পৃচ্ছামান্যান্ততে| নাহং কুশলিনে]াহপরাশ্তিব ॥ 

'ক্লাঙ্জোবাঁচ। 

ঘবংগ্রপাদাদকুশলং ন হচিম্মম সুব্রত । 
জাতকৌতৃহলপ্চান্মি মম ভার্ধ্যান্র ক! মুনে | 

খাষেরুথাচ। 
বেবী সুমহাভাগ! কৈলোক্যন্তাপি সুন্দরী। 
তব ভার্দ্যা বারো £1 তাং ত্বং রাজন্ ন'বেৎসি 

কিম্। 
রাজেোবাঁচ। 

হভছাং শান্ততনয়াং কবেগীতনয়াং বিভো। 

সথরাধজাং স্ুজাঁতা% কদস্বাঞ্চ বরথজাম্ ॥ 
বিপাঠাং নদ্দিনীঞ্চেব বেক্সি ভার্্যাঁং গৃহে দ্বিজ। 

তিষউন্তি মে ন ভগবন্ রেবত'ং বেন কা স্বিয়ম্। 
| ধণ্ষরুবাচ। 

পয়েতি পাল্প্রতং ধেয়ং ত্বয়ে.ক্ত। বর'গিনণী। 
কং বিস্থৃতং তে ভূপাল শ্লাঘ্যেয়ং গৃহিণী তব॥ 

রাজাবাচ। 

উমুকং ময়! কিন্তু ভাবে! ছুষ্টে! ন মে মুনে। 
তি কোগং ভবান্ কর্তা স্থ য!চিতঃ | 

খবিরুধাচ। 
বং ব্রবীষি তৃপাল ন ভাবস্তঘ দুিতঃ। 
অহার ভবানেতঘ হিন। নৃপ চোদিতঃ 1 
রা পৃষ্টে! হ্তবহুঃ-কোইন্া! ভর্তেতি পাথিব। 
বিতা তেন চাপু!কে! ভবানেবাদ্যয, বৈ বরঃ॥ 
দৃহতাং সয়! দত] তৃভ্যং কন্তা নগাধিপ। 

( ১৫ ] 

১৯৩৮. 
তিরেত্য।মন্্রিত! চেত়ং দিচারং কু্ষে কথম্। 

মার্কঙেয় উব'চ। 
| ততোৎসাবভবম্মৌণী তেমোক্ং পৃথিবীপতিঃ। 

খষিস্তথোদাতঃ কর্তং তপ্ত! বৈবাহ্িকং..বিধিম্.1 
তমুদ্যতং সদ পিভরং' বিবাহায় যহামুদে। 
উবাচ কন্তা যৎ কিঞ্িওৎ গ্রশ্রয়/ধনতানন1 ॥ 
যদিমে প্রীতিমাং স্ত/ত গ্রসাদং কর্তমর্তসি। 
রেবত্যান্ষে বিবাহং মে তৎ কয়োতু পরদাদিততঃ ॥ 

খষিকুব'চ। | 
রেবত্যুক্ষং ন বৈ ভগ্রে চণ্জষোগি.বাবস্থিতম্। 
ভন্যানি সন্তি খক্ষাণি স্ুক্র বৈবাহিকাঘি তে ॥ 

কন্ঠোবাচ। 
তাত তেন বিনা কাগ বিফলঃ প্রতিভাতি মে। 
বিবহে। বিফলে কালে মন্তিধায়াঃ কথং ভবেৎ ॥ 

থখষিরবাচ। 
খতনাগিতি বিখ্যাতস্তপস্থী রেবতীং গ্রতি। 
চকাঁব কোঁপং ক্রুদ্ধেন তেনক্ষরং বিমিপাতিতম্ ॥ 
ময়] চাট্মৈ প্রতিজঞাতা ভার্য্যেতি মদিরেক্ষণ!। 
ন চেচ্ছদি বিবাঁহং ত্বং সন্কটং.নঃ সমাঁগতম ॥ 

কন্ঠোবাচ। 

খতবাক্ স মুনিস্তাত কিমেবং তণ্ডবাস্তপঃ। 
ন ত্বয়া মম তাতেন ব্রঙ্গবন্ধোঃ ছতাশ্মি কিম্॥ 

খবিরুবাচ।, 
ব্রঙ্গবন্ধোঃ সত নত্বং বালে নৈব তপন্বিনঃ। 
স্থতা তং মম যো দেবান্ কর্তৃমন্তান্ সমুৎমছে। 

কন্তোবাচ 
তপন্থী যদি মে তাতন্তৎ কিমৃক্ষমিদং দিবি। 
সমারোপা বিবাহে মে তদৃক্ষে ক্ষিয়তে ন তু ॥ 

খবিরুবাচ। 
এবং ভবহু ভদ্র তে ভদ্রে প্রীতিমতী ভব। 
আরে।পয়ানীন্দুষার্গে বেবত্যুঙ্ষ' কৃতে তব॥ 

মার্কগেয় উবাঁ। 
ভতন্তপঃপ্রভাবেণ রেক্তুগ্গ অহামুনিঃ | 

যথা পূর্বং তথা চক্রে সোমধেগি দ্বিজোতম ॥ 
বিব1হতব হুহিতৃষ্বিধিবননতরধোগিনম্। ্ 
নিপ্পাদ' প্রীঠিমান্ ভয়ে! জামাতারমথারবীৎ।। 

| ওদ্ধাহিকং তে ভূপাল কখাকাং কিং দদামাহুম্। 
দর্লভাযমপি দাস্যামি মঙাপ্রতিহতং তপঃ | 

| রাজেবাচ। ” 

মনো: স্বাযভূবস্তাহমুৎপন্জঃ মন্ততৌ মুগে। 



১১৬, 

মন্ত্তরাধিপং পুত্রং ত্বতপ্রদাধ।ছুণোম্যহম্ ॥ 
খবিরুবাচ॥ 

ভবিষ্যত্যেয তে কাষে মহত্ব ভনবে। অহীম্। 

সকলাং ভোঃক্ষ্যতে ভৃপ ধর্্ববিচ্চ ভবিষ্যতি ॥ 
মার্কণডেষ উবাচ? 

তামাধাগ ততে! তৃপঃ হ্বমেধ নগরং যযৌ। 
তন্ম(দজায়ত স্থুতে। রেবত্যাং,রৈবতে| মন্ঃ | 
সমেত? সকটৈর্ধ ৈৈর্ধিনটবরপরাজিতঃ। 
বিজ্তাতাখিলশাঘার্থো বেদবিদযারশ।ম্বিৎ ॥ 
তস্য ম্বস্তরে দেবান্ মুনিদেবেন্ত্রপার্থবান! 
কথ্যমানান্ ময় ব্রহ্ধন্ বিবোধ স্ুসমাহিতঃ ॥ 
নুমেধসন্তত্র দেবান্তথা তূপতয়ে। দ্বিজ। 
বৈকুঠান্চামিতাভান্ড চতুর্দশ চতুদিশ ॥ 
ত্তেষাঁং দেবগণানাস্ত চতুর্ণামপি চেশ্বরঃ | 

নাম! বিভূুরতৃিজঃ শতযজ্ঞো পলক্ষক$ ॥ 
হিরণ্যরোম| বেদ গ্ররর্ধবাহত্তথাপরঃ। 
বেদবাহঃ সুধাম! চ পর্জন্তশ্চ মহামুনিঃ ॥ 
ৰশিষ্টশ্চ মহাঁভাগো। বেদবেদান্তপাঁরগঃ | 
এতে সপ্তর্যয়ন্চামন রৈবতস্তাত্তরে মনোঃ ॥ 
বলবন্ছর্ধাহা বীর্যযঃ জুয়ষ্ইব্যস্তথাপর:,। 
সত্যকাদ্যাৈবাপন্ রৈবতন্ত মনোঃ স্ৃতাঃ | 
রৈবতান্ত/স্ত মনবঃ কথিত! যে ময়! তব। 
স্বায়ভুবান্ব হতে হ্বারো চিষমূতে মন্ুম্ | 

ইতি মার্কণডেয়ে মহাপুরাণে রৈবতমন্স্তরং 
নাম পঞ্চমণ্ডতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

যট্সপ্ততিতমোখ্ধ্যায়ঃ | 
৫৯৫০ 

মার্কণেয় উবাচ। 

ইত্যেতৎ কথিত্ং তুত্তাং পঞ্চ মনস্তরং ময়! । 
চাঞ্ষুষস্ত মনে।ঃ ষষ্ং শয়তামিদমস্তরম্ ॥ 
অন্তজন্মনি জাতোহসৌ চক্ষুষঃ পরমেঠিনঃ। 
চাক্ষ্ষত্বমতন্তন্ত জন্মন্তশ্মিটপি দিত ॥ 
অনমিতরন্্ রাজবর্কর ভার্য্য। মহাত্মনঃ | 
জব সতং সবিষ্বাংসং গুচিং জাতিন্মরং বিভূম্। 
জাতৃঃ মাতা দিজোৎসঙ্গে স্থিতমুক্লাপ্য তং পুনঃ 
পরিখন্তি ছার্দেন পুনয়লাপয়ভ্যথ।, 
জতিন্মরঃ স জাত টৈ মাতুরুৎসঙ্গমান্থিতঃ। 

জহান তং তদা মাত সংক্ুক্ধ! বাক্যষক্রবীৎ ॥ 

মার্কগেরপুরাণম্ 1 
ভীতাশ্মি কিমিদং বংস হালে! বন্ধনে তৰ। 

অকালবোধঃ সঞ্জাতং কচ্চিৎ পশ্ঠাদি শোভনম্॥ 
পুক্ল উবাচ? 

মামর্থ মিচ্ছতি পুরো মার্জ।রী কিং ন পন্টসি। 
অন্তর্ধীনগত। চে দ্বিতীয়! জাতছারিণী ॥ 
পুত্রগ্রীতা! চ ভবতী সছার্দা মামবেক্ষতী। 

উল্লাপেরাপ্য বহুশঃ পরিঘজাত মাং হও 
উত্ত,তপুলকা ম্নেহসস্তবাআ্রাবিলেক্ষণ। ৷ 
ততো! মমাগতে হানঃ শৃখু চাপাত্র কারণস্॥ 

দার্থে গ্রাসন্তা ম্র্জারী প্রসক্তং মামবেক্ষতে | 
তথান্তর্ধানগা চৈব দ্বিতীয়। জাতহা্ণী ॥ 

স্বার্থাক় িগ্হৃদয়ে যখৈবৈতে মমোপরি 1 
্রবৃত্তে স্বার্থমাস্থায় ততৈব প্রতিভাঁসি মে। 

কিন্তু মু পভোগায় মার্জারী জাতহারিণী। 
তবপ্ধ ক্রমেণোপভোগ্যং মত্তঃ ফলমভীগ্দাসি | 
ন মাং জানাঁস কোইপ্যেষ ন চৈযোৌপকৃতং ময়া 
সঙ্গতং নাতিকালীনং পঞ্চলধদিনাত্মকম্ ॥ 
তথাপি ন্লিহসে সাম! পরিত্বজনি চাপ্যতি। 
তাতেতি বৎস ভগ্জেতি নির্ব্যলীকং ব্রবীষি মাম্। 

মাতোঁবাচ। 

ন ত্বংহমুপকারার্থং বৎস শ্রীতা পরিঘজে | 
ন চেদেতঙ্বৎগ্রীতো পরিত্যক্জান্ম্যহং ত্বয়!। 

স্বার্থে! ময়! পরিত্যক্ত যন্তরত্তে। মে তবিষ্যতি 

মার্কণ্ডেয় উবাচ। 

ইত্যুক্তা সা তমুৎস্থঙ্য নিঙ্গাত্ত হুতিকাগৃহাৎ। 
জড়ঙবাহ্করণং শুদ্ধান্তংকরণাত্মকম্॥ 

অহার তং পরিতাক্তং সা তদ। জাতহারিণী। 

স| হৃতা তং তদ] বালং বিক্রাপ্তসায মহীন্ভৃতঃ। 
প্রহ্থতং পত্ধীশয়নে স্তসা তসাদদে সৃতম্। 
তমপ্যন্তগৃহে নীতা গৃহীত্ব। তস্য চাত্মজম্। 
ভৃতীয়ং তক্ষয়ামীস স! ক্রমাজ্জাতছারিণী | 
তব! হৃত্ব। তৃতীয়স্ত ভক্ষযতাতিনির্বণা। 
করোতানুদিনং সা তু পরিবর্তং তথান্যয়ো£1 
বিক্রাস্তোইপিততস্তম্য সুৃতটোব মহীপতিঃ। 
কাঁরয়ামাস সংস্ক।য়ান্ রাঙ্ন্কসা তবস্তি ষে! 
আনন্দেতি চ নামাসা পিতা চক্রে বিধানতঃ | 

সুদ! পরময়! বুকে) বিজ্রাস্তঃ সম নরাঁধিপঃ ॥ 

কৃতোপনয়নং তত্ত গুরুয়াহু কুমারকম্। 

জনন্তাঃ প্রাগুপন্থানং ক্রিয়তাঞচাতিবাদনম্। 
স গয়োস্তৎচঃ শ্রত্বা বিহট্যেবমখাত্রবীতৎ। 



চি 

যট্সগুতিতয়োইধ্যায়)। 
বন্যা, মে করম! মাত! জননী পাঁলনী ছু কিম্ 

 সুরুকবাচ। 

নদ্বিরং তে মহা ভাগ জনিত্রী জারুখ।আজ1 | 

বিজ্রান্তস্যাগ্রমহিষী কৈমিনী নাম নাষতঃ, ॥ 
আললা উবাচ। 

উয়্ং জনিত চৈত্রস্য বিশালগ্রামবাসিনম্। 
বিশ্রীগ্রাযোধপুত্রস্য যেহস্যাং জাতোহ্ক্তে! বয়ম্ 

গুরুরুবাচ। 
কুতত্বং কথয়ানন্দ চৈত্রঃ কে! বা ত্বয়ৌোচাতে । 
সঞ্ঘটং মহ্দাভাতি ক জাতোহত্র ব্রবীধি কিম্।॥ 

আনম্দ উবাচ। 
জাঙোহ্হমবনীক্্রসা ক্ষত্রিয়সা গৃহে ছিজ। 
ততপত্বাং গিরি ভজ্রাগাঁমাদদে জাতহারিণী ॥ 
তয়াত্র মুক্কে! হৈমিষ্ঠা গৃহীত্ব। চ সতঞ্চ স]। 
বোধস্ খিজমুখসা গ্রহে নীতব্তী পুনঃ | 
ভক্ষয়ামাস চ স্থতং তস্য বোধদ্বিজম্মনঃ | 

স তত্র ত্বিজসংস্করৈঃ সংস্কৃত! হৈমিনীম্থতঃ॥ 
বয়মন্ত্র মঙ্থাভাগ সংস্কৃতা গুরুণ| ত্বয়া। 

ময়! তব বঢঃ কার্যামুপৈমি কতমাং গুরো ॥ 
গুরুর বাঁচ। 

অতীব গহনং বৎস সঙ্কটং মহুদাগতম্। 
ন বেলি কিঞ্চিম্মোহেন ভ্রমস্তীব হি বুদ্ধরঃ | 

'জানন। উব্াচ। 
মোহস্যাবসরঃ কোইত্র জগত্যোবং বাধস্থিতে । 
ক: কস্য পুত্র বিগ্রর্ধেকো বা কসা ন বান্ধবঃ) 
আরভ্য জন্মনে! নৃণাং সম্বন্ধিত্বমুটপৈতি যঃ। 
তে চ সম্বদ্ধিনো বিগ্র মৃত্যুন। সংনিবর্চিতাই | 
অভ্রাপি জাতস্য সতঃ সম্বন্ধে ষো'হসা বান্ধবৈঃ | 
সোহপাস্তমন্তে দেহসা প্রয়াতোযোহখিলক্রমঃ॥ 
অতে। ব্রবীমি মংসায়ে বসত£ কে ন বান্ধবঃ। 

কে। বাপি সতত্তং বন্ধুঃ কিং বে বিভ্রাম্যতে মতি: 
পিতৃদ্বয়ং মঙ্ক প্রাপুমন্মিয়েব হি জন্মনি। 
মাতৃত্বয়ঞ্চ কিং চিত্রং যদন্যদ্দেহসম্তবে ॥ 

সোইহং তপঃ করিধ্যাসি তব] যো হৃস্য ভূপতেঃ 
বিশালগ্রামতঃ পুতশ্চৈত্ আনীয়তামিহ ॥ 

মার্কণেয় উবাচ। 
ততঃ স্ বিশ্রিতে| রাজ সভার্ধঢঃ সহ বন্ধুতিন | 
তন্মান্লিবর্ত্য দমমতাঁমন্থমেনে বনার় তম্ ॥ 
টচৈতষানীয় তলকং রাজ্য ফোগ্যং চকায় সঃ। 
সন্মান্য জান্ধণং যেন পুত্বৃদ্ধা। স প্রলিতঃ ॥ 

১১৫ 
পে।ইপ্যানদত্যপন্তেপে বাল এখ মহাবনে। 
কর্ধণাং ক্ষপণার্থায় বিমুকেঃ পরিপদ্থিনাম্ ॥ 
তপসাস্তং ততন্তঞ্ প্রাহ দেব: প্রজাপতিঃ। 
কিমর্থং তপাসে বৎস তপস্তীত্রং বসব তৎ ॥ 

আনন্দ উবাচ। 
আত্মনঃ শুদ্ধিকামোহ্হং করোমি ভগবংস্তপঃ। 
বন্ধায় মম কর্ণ ণি যানি তৎক্ষপণোগুখঃ ॥ 

বন্ধোধাচ। 
ক্ষীণাধিকারে। ভবতি মুক্ষিযোগে]া ন কর্ধ্বান্। 
সত্বাধিকারবন্ মুক্তিমবাগ্্যতি কথং ভবান্॥ 
ভবতা মন্থুন। ভাঁবাং যষ্েন ব্রজ তত কুরু। 
অলং তে তপসা তন্মিন্ কৃতে মুক্তিমবান্স/লি ॥ 

 মার্কতেয় উবাচ। 
ইত্যুক্তে। ব্রঙ্গণ! সোখপি তথেত্যুক্ত। মহামতিঃ 
তৎকম্মীতিমুখে। যাতত্যপলো বিসয়াম হ। 
চাক্ষুষেত্যাহ তং ত্রদ্ধ! তপসে। বিনিবর্ত়ন্। 
পূর্বং নায় বতৃবাঁ প্রধ্যাতশ্চাক্ষুষো মনুঃ | 
উপযেমে বিদর্ভা, স সুতামুগ্রল্য তৃভৃতঃ। 
তস্যাঞ্চোৎপাদয়ামাস পুভ্রান্ প্রখ্যাতবিক্রদান্ ॥ 
তস্য মন্বস্তরেশসা যেহস্তরজিদশ! ঘিজ। 

| যে চর্যরন্টথবেজো! যে আুতাশ্ঠাস্য তান্ শৃগু ঃ 
জার্য্য। নাম স্থরাস্তত্র তেধামেকোইটকো। গণঃ। 
প্রখ্যাত কর্মণাং বিঞ্র যে হব্যতুঙ্গাসযম্। 
প্রথ্যাসবলবীর্য্য।ণাং প্রামগুলঘুর্দ শাম্। 
ভবিতীয়্চ প্রহতাখো! দেবাঁনামষ্টকো। গণ$। 
ততৈবাষ্টক এবান্যো। ভব্যাঞ্যে! দেবতাগণঃ ॥ 
চতুর্থ গণস্াত্র যুখগাধাস্তথাষ্টকঃ | 
লেখসংজ্ঞান্তখৈবান্যে তত্র ম্বস্তরে ঘি্। 
শতং ক্রতুনামাহৃতা যন্তেযামধিপোিতবৎ। 
মনোজবস্তটথবেজঃ সংখ্যাতে! যজ্সভাগভুক্ ॥ 
সুমেধা বিরজাশ্চৈব হবিষ্গান্লতে| মধুঃ। 
অতিনাম। সহিষুশ্চ সপ্ত1সঙ্গিতি চর্ধয়ঃ |. 
উরুপুরুশতছায়প্রযুখা? সগহাবগাঃ | 

চাক্ষ্ষস্য মনোঃ গুতাঃ পৃধিবীপতয়োইতবন্ ॥ 

এতৎ তে কখিতং য্ং মহ! মহন্তরং ছি । 
চা্ুষস্য তথা জম চরিত মহাত্মমঃ | 
সাম্প্রতং বর্ততে যেট্য়ং নায়! বৈষশ্বতে? সঃ ৪. 
সপ্তমে হেহস্রে গুস্য দেধায্যানতান পৃধু থে ৪: 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে ঢাগ্যদথতরং 
মাস যট্সগ্ততিতসোংধাইঠ | 



১১৬ 

সপ্তনগ্ততিতমোহ্ধ্যাঁয়ঃ | 
॥ 

ত মার্কখেয় উবাচ । 
মার্তওপা রবের্ভার্ধযা তনস্ব বিশ্বকর্্মণঃ | 
মংজ্ঞ] নাম মহাভাগ. তস্য।ং ভাঙ্ুরজীজনৎ | 
মন্ং গ্রধ্যাক্ষিষশসমনেকজ্ঞানপারগম্। 
বিবঙ্গতঃ সুতে। যন্থাৎ তন্মাদ্বৈবন্বতত্ব সঃ ॥ 

' সংজ্ঞা চ রবিণ! দৃষ্টা নির্মীলয়তি লোচনে। 
যতস্ততঃ সরোফোতর্কঃ সংজ্ঞাং নিষ্ঠবমত্রণীৎ। 
ময়ি দৃষ্টে সদা য্মাৎ কুরুষে নেত্রসংঘমম্। 
তশ্মাজ্জরনিষ্যসে মৃূটে গ্রজাসংযমনং যমম্॥ 

মার্কণ্ডেয় উবাচ। 
ত'্তঃ সা চগলাং দৃষ্টিং দেবী চক্রে ভয়'কুল1। 
বিলোলিতদৃশং দুষ্ট! পুনরাহ চ তাং রবিঃ॥ 
ন্মাদ্িলোপিতা দৃ্্মায়দৃ্ট ধুনা। 
তম্মান্বিলে'লাং তনয়াং নদীং ত্বং প্রসবিষাসি | 

মার্কপ্ডেয় উবাচ। 
ততন্তগ্যান্ত সংলজ্ঞে ভর্তৃশীপেন তেন বৈ। 
যমশ্চ সমুন। চৈব প্রথ্যাতা আুমহানদী | 
সাপি সংস্ঞ! রবেস্তেজঃ সেছে ছুঃখেন ভাবিনী। 
'অসহণ্তী চ সা তেজশ্চিন্তয়ামান বৈ তদ1॥ 

কিং করোমি ক গচ্ছামি কগতায়ান্চ নিবৃরতিঃ। 
ভবেন্মম কথং ভর্ত। কোপমর্কশ্চ নেষ।তি ॥ 

ইতি সঞ্ধিস্ত্য বধ! গ্রজ্গাপতিস্থৃতা তদ1। 

বন মেনে মহাভাগ। পিতৃসংশ্রয়মেব সা ॥ 
ততঃ পিতৃগৃছে গন্তং কতবৃদধিরশস্িনী। 

ছাঁয়াময়ীমাত্মতমুং নির্মমে দযিতীং রবেঃ | 

তাঞ্চোবাচ ত্বয়। বেশঙ্ভত্র ভানোর্ষগ? ময়। 

তথা সম্যগপতোষু বর্তিতবাং তথ। রণৌ ॥ 
পৃষ্টযাপি ন বাচ্যতংতে তখৈতদগমনং মম। 
সৈবাশ্মি নাম সংজ্ঞেতি বাচামেতৎ সদ। বচঃ ॥ 

' ছায়াসংজ্ঞোবাচ। 
আকেশগ্রহণাদ্দেবি আশাপাচ্চ বচত্তব। 
করিষ্যে কথরিধ্যামি বুতস্ত শীগকর্ষণাৎ॥ 
ইতুযুক্তা সা তদা দেবী জগাম তবনং পিতুঃ। 
দূদর্শ তত স্বষ্টীরং তপস। ধৃতক্নষম্। 
বহমানক্চ-ত্তেমাপি পুজিত। বিশ্বকর্মা । 
তস্থৌ শিশতুগৃছে স। তু ফঞ্চিৎ কাঁলষনিন্দিতা। ॥ 
ততন্তাং প্াহ চার্ব্গীং পিতা নাতিচিরোধিতাম্ 

মর্কিতেয়পুরাপযৃণ 

তা চ তনয়াং প্রেমবহুমানপুরঃসরম্ ্ 

স্বাস্ত মে পশ্ততে। বৎসে গিনামি সৃবহ্ষ্ভপি | 
মুহূর্তীর্ঘসমানি স্থাঃ রিত্ত ধর্দে বিলুপ্যতে ॥ 
বান্ধবেধু'চিরং বাসো নারীণাং ন যপক্করঃ 1. 
মনোরথে। বান্ধবানীং নার্য্য। ভর্তৃগৃহে স্থিতিঃ ॥ 
স]ত্বং ব্রিলোক্যনাথেন ভর্ত1 সুর্য্যেণ সঙ্গত! । 
পিতৃগেহে চিরং কালং বস্তং নার্সি পুরিকে ॥ 
সা ত্বং ভর্তৃগৃহং গচ্ছ তুষ্টো্হং পুজিতাসি মে। 

| গুনরাগমনং কার্ধ্যং দর্শমায় গুভে মম |. 
মার্ক্ডেয় উবাচ? 

ইত্যুক্তা স1 তদ1 পিত্রা তথেত্যুক্ত। চ সা মুনে। 
সম্পূজয়িত্া1! পিতরং জগামাপোত্তরান্ কুরন্? 
হুর্যতাপমনিচ্ছস্তী তেজসন্তস্ত বিভ্যতী। 
তপশ্চচার তত্রা্প বড়বারপধারিণী ॥ 
সংজ্ঞেয়মিতি মন্বানে দ্বিতীয়ায়ামহর্পতিঃ। 
জনয়ামাস তনয়ৌ কন্াঞ্চৈিকাং মনোরমাম্ ॥ 
ছায়াসংজ্ঞ। ত্বপত্যেষু যথ। শ্বেঘতিবংসল1। 
তথা ন সংজ্ঞাকন্ায়াং পুজয়োশ্চান্ববর্তত ॥ 

মন্ুন্ততক্ষান্তবানন্ত! যমন্তশ্তা ন চক্ষমে॥ 
তাড়নায় চ বৈ কোপাৎ পাদস্তেন সমুদ্যতঃ। 
তন্তাঃ পুনঃ ক্ষাস্তিমতা ন তু দেহে নিপাতিতঃ। 
ততঃ শশীপ তং কোপাচ্ছায়াসংজ্ঞা যমং দ্বিজ। 
কিঞ্চিৎ প্রন্মরমাণোষ্ঠী বিচলৎপাণিপল্লাব ॥ 
পিতুঃ পত্ভীমমর্্যাদং যন্মাং তর্জয়সে পদ]। 
ভুবি তন্মাদয়ং পাদস্তবাঁ্যৈব পতিষ্যতি ॥ 

মার্কণেয় উবাচ। 

ইত্যাকর্ণ্য যমঃ শাপং মারা দত্বং ভয়াতুরঃ । 
অভ্যেত্য পিতরং প্রাহ প্রণিপাতপুরঃসরম্ & 

যম উবাঁচ। 
তাতৈতন্মহুদাশ্চর্য্যং ন দৃষ্টমিতি কেনচিৎ। 
মাতা বাৎসল্যসুৎহ্জ্য শাপং পুভ্রে গ্রঘচ্ছতি ॥ 

যথা মনুষ্ীক্নাচষ্টে নেয়ং মাত তর্থা মম । 
বিগুণেতঘপি পুজ্রেযু ন মাতা বিগুণ! ভবে ॥ 

মার্কতেয় উবাঁচ। 
যমস্ত তন্বচঃ শ্রুত্ব1া ভগ-াংস্ভিমিরাপহঃ। 
ছায়াসংজ্ঞাং সমাহ্য় পপ্রচ্ছ ক গতেতি সা ॥ 
সা৷ চাহ তনয় ত্বরহুং সংজ্ঞা বিভাবসে!। 
পত্বী তব বয়াপত্যান্তেতানি জনিতানি মে? 
ইথং বিবন্বতঃ স। তু রহণঃ পৃচ্ছতো যদ! |. 
নাচচক্ষে ততঃ কুদ্ধো তাস্বাংস্তাং শগ্ু,মুদ্যতঃ ॥ 



অফসগুততিহমোহধ্যায়ঃ | 

ততঃ না কখক্নামাস ফখাবৃতং বিবস্বতঃ। 
বিদিতার্থ*্চ ভগবান্ গাম ত্বটরালয়ম্। 
ততঃ স পুজয়ামাস তদা ব্রেলোকাপৃজিতম্। 
ভান্বস্তং পরয়া ভক্ত্যা নিজগেহমুপাগতম্ ॥ 
সংজ্ঞাং পৃষ্টভ্তদা তশ্মৈ কথয়ামাস বিশ্বৃৎ। 
আঁগতৈবেহ মে রেশন ভবতঃ প্রেষিতেতি বৈ॥ 
দিবাঙ্ঈীরঃ সমাধিস্থ বড়বারূপধারিণীম্। 
তপশ্চরস্তীং দদৃশে উত্তরেষু কুরুষঘখ। 
সৌমামুত্তিঃ শুভাকারে! মম ভর্তা ভবেদদিতি। 
অভিলদ্িধ তপসো বুবুধেইস্তা দিবাকর: ॥ 

শাতনং তেজসে। মেহদ্য ক্রিয়তামিতি ভাঙ্কর£ | 

তঞ্চাহ বিশ্বকর্মীণং সংজায়া; পিতরং দ্বিজ ॥ 

সম্বংসরভ্রমেস্তপ্ত বিশ্বকর্৷ী রবেস্ততঃ | 

ভেজসঃ শাতনং চক্রে শ্তুয়মানঞ্চ দৈবততৈঃ ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে বৈবস্বতমন্বস্তরে 
সপ্তসপ্ততিতমোধধ্যায়ঃ। 

অধ্টসগ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

মার্কগডেয় উবাচ। 

ততস্তং তুষ্টবুর্দেবাস্তথা দেবর্ষয়ো রবিম্। 
বাগ্ভিরীভ্যমশেষস্ত ত্রেলোক্যন্ত সমাগতাঁঃ ॥ 

দেব! উচ্ঃ। 
পমন্তে ধক্ন্বরূপায় সামরূপায় তে নমঃ 

বভ্স্বরূপরূপায় সায়াং ধামবতে নমঃ ॥ 

হানৈকধামতৃতায় নিধ্ততিতমসে নমঃ। 

উদ্ধজ্যোতিঃশ্বরূপায় বিশুদ্ধায়ামলাত়নে ॥ 
রিষ্ঠায় বরেণ্যায় পরশ্মৈ পরমাত্মনে | 
[মো২খিলজগণ্বযাপিস্বরূপায়াত্মমূর্তয়ে | 
র্বকারণতুতায় নিষ্ঠায়ৈ জ্ঞানচেতসাম্। 
মঃ হু্ধ্যস্বরূপায প্রকাশাতমন্বরূপিণে ॥ 
গক্গরায় নমন্তভ্যং তথা দিনকৃতে নমঃ। 

ব্বরীহেতবে চৈব সন্ধ্যাজ্যোতাকতে নমঃ ॥ 
ং সর্বমেতন্তগবান্ জগছুদ্ত্রমতা ত্বয়। 
মত্যাবিদ্ধমখিলং ব্রজ্মাণ্ডং সচরাঁচরম্ ॥ 
দংগুতিরিদং স্পৃষ্টং সর্ধং সঞ্জায়তে গুচি। 
ঈয়তে ত্বৎকরৈ: স্পর্শাজ্জলাদীনাং পিত্রতা ॥ 
হামদানাদিক।ধর্ছো নোপকাঁরায় জায়তে। 
বাধাবর 'সংযোগি জগদেতৎ ত্বদংগুভিঃ ॥ 

১১৭ 

খচন্তে সকলা ছেতা য্ৃংয্যেতানি চাঠতঃ। 
সকলানি চ সামানি নিপত্তস্তি স্বঙতঃ | 
খঙ্মরত্বং জগয্লাথ ত্বমেব চ.হভুরায়ঃ। 
বতঃ সায়ময়শ্চৈর ততে! মাখ ভ্রয়ীময়ঃ | 
ত্বমেব ব্রঙ্গণে। বূপং পরঞ্চাপরমেব চ। 

ৃত্বামূর্তস্তধা সুক্ষ; স্ৃলক্ধপন্তথ] স্থিত; ॥ 
নিমেষকাষ্ঠাদিময়ঃ কালরূপঃ জয়াত্মকঃ) 
প্রসীদ স্বেচ্ছয়। রূপং স্বতেজঃশমনং কুরু | 

মার্কগেয় উধাঁচ। 
এবং সংস্তুয়মানস্ত দেবৈর্দেবধিভি স্তথা। 
মুমোচ ম্বং তদ1 তেজন্ডেজনাং রঞ্কশিরবায়ঃ ॥ 
যৎ ত্ত ধঙ্ময়ং তেভো ভবিতা। তেন মেদিনী। 
যজুর্দয়েণাপি দিবং স্বর্গ: সামময়ং রবে | 
পাতিতান্তেজসে। ভাগ! যে স্ব! দশ থঞ্চ চ। 
ত্বষ্ট্রব তেন সর্বস্ত কৃতং শূলং মহাত্মন। ॥ 
চক্রং বিষ্ণোর্বসনাঞ্চ শঙ্করন্ত সুদারুণ!। 
পাবকস্ত তথা! শক্তিঃ শিবিকা ধমদ্ত চ॥ 
অন্যেষাঞ্চ স্থরারীণামঙ্জাণাগ্রাণি যানি বৈ। 
যক্ষবিদ্যাধরাণাঞ্চ তানি চক্রে স বিশ্বকৃৎ ॥ 
ততশ্চ ষোড়শং ভাগং বিভর্তি ভগবান্ বিভ্ুঃ। 
তত তেজঃ পঞ্চদশধা শাতিতং বিশ্বকর্মণ1 | 
ততোংশ্বরপধ্গ্ভাঙুরুত্তরানগমত্ কুরূন্। 
দদৃশে তত্র সংক্ঞাঞ্চ বড়বারূপধারিণীম্ ॥ 
সা চ দৃষ্ট। তমায়ান্তং পরপুংসে! বিশঙ্কমা । 
জগাম সন্মুখং তন্য পৃষ্ঠরক্ষণতৎপর] | 
ততশ্চ নাসিকাযোগং তয়োস্তত্র সমেতয়োঃ। 
নাসত্যদতৌ তনবাবস্থীবন্ত,বিনিগঁতৌ ॥ 
রেতলোহস্তে চ রেবস্তঃ খত্ী চক্র তনুত্রধৃূক। 
অশ্বারূঢ়ঃ সমুত্তূতো বাণভূপসমস্থিতঃ ॥ 
ততঃ স্বরূপমতুলং দর্শয়ামাস ভাহুমান্। 
তশ্তৈষা চ সমালোক্য রূপং মুদমাদদে ॥ 
স্বরূপধারিণীঞ্চেমামানিনায় নিজাশ্ররম্। 
জ্ঞাং ভার্ধযাং শ্রীতিমতীং তাস্করো বারিতস্করঃ ॥ 

ততঃ পুর্বাস্থতো যোঁ্তাঃ দোভূটববন্থতো মন্ 
দ্বিতীয়ন্চ যমঃ শাপান্বপ্ৃষ্টিরতূৎ সতিঃ 
ক্রিময়ে! মাংসমাদায় পাঁদতোহ্ন্ মহীতলে। 
পতিযায্তীতি শাপাস্বং তন্ত.চক্রে পিতা স্বন্নম্ 
র্ৃতির্তশ্চাসৌ সমে+মিত্রে তথাহিতে । 
ততো নিয়গঃ তংফাক্যে চকার -তিমিরাপহঃ | - 
যমুনা চ নদী জজ্ঞে-কাঁলিব্বাপ্তরবাহিমী। 



১১৮ 

অশ্বিনৌ দেবভিষজৌ কৃত পিত্রা মহায্বনা ॥ 
গুহাকাধিপতিত্থ্বে চ রেবস্বোংপি নিযোজিতঃ। 
ছায়াসংভ্ঞাম্তানাঞ্চ নিয়োগঃ আয়তাং মম | 
পূর্নজন্য মনোস্বলযশ্ছায়াংজান্গতোহ্গ্রজঃ। 
ততঃ সাবণিকীং সংআমষাপ তনয়ো,রবেঃ | 
ভবিষ্যতি মন; সোঙপি বলিরিজ্তো যদা! তদ1। 
শনৈশ্চরে! গ্রহাণাঞ্চ ষধ্যে পিত্রা নিয়োজিতঃ | 
তয়োস্ৃতীয়। যা কন্তা তপতী নাম সা কুরুম্। 
নৃপাৎ সম্বরণাৎ পুজমবাপ মমুজেশ্বরম্ ॥ 

ত্য বৈবন্বতন্তাহং মনোঁঃ সপ্তমমন্তরম্।? 
কথয়ামি সুতাঙ্ম ভূপানৃষীন্ দেবান্ স্ুরাধিপম্॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাঁণে বৈবন্থতে 
মন্বস্তরে বৈবন্বতোত্পত্তিরামা্- 

সপ্ততিতমোধ্ধ্যায়ঃ ॥ 

একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ। 

মার্কণ্ডেয় উবাঁচ। 

আদিত্যা বসবো কুত্তাঃ সাধ্যা বিশ্বে মরুদগণাঃ | 
ভূগবোহঙ্গিরসম্গাঞ্টো যল্স দেবগণাঃ স্থৃতাঃ 
আদিত্যা বসবো! কত্র। বিজয়] কশ্তাপাত্মজাঃ। 

সাধ্যান্চ বসবে। বিশ্বে ধর্দপুত্রগণান্ত্য়ঃ | 
উর্জন্বী নাম চৈবেক্দ্রো মহাত্মা য্ঞভাগতুক্। 
অতীতানাগতা যে চ বর্তস্তে সাপ্্রতঞ্চ যে॥ 
সর্ষে তে ব্রিদশেস্&রাস্ত বিজেয়াস্তল্যলক্ষণাঃ | 
সহত্রাক্ষাঃ কুলিশিনঃ সর্ব্ব এব পুরন্দরাঃ ॥ 
মধবস্তো। বৃষাঃ সর্ব শৃঙ্গিণো গজগামিনঃ। 
তে শতক্রতবঃ সর্ষে ভূতাভিভবতেজসঃ ॥ 
ধর্মাদ্যৈেঃ কাঁরগৈঃ শুদ্ধৈরাধিপত্যগুণান্থিতাঃ। 
তৃতভব্যতবন্নাথাঃ শৃণু চৈতত্রয়ং দ্বিজ ॥ 
তৃর্লোকোহ্যং স্বতা ভৃমিরস্তরীক্ষং দিবং স্ৃতম্। 
দিব্যাখ্াপ্চ তথ) শ্বর্গব্িলোক্যমিতি গদ্যতে ॥ 
অব্রিশ্ঠৈৰ বৃশিষ্ঠশ্চ ফাণ্তপশ্চ মহানৃষিঃ | 
গৌতমস্চ তরদ্বাজো বিশ্বঃমিত্রোহথ কৌশিকঃ | 
তখৈব পুরো! তগবানৃচীকন্ত মহাত্মনঃ। 
জমঙবিত্ত: সাতে মুময়োধ্তর তথাত্তরে ॥ 
ইচ্ষাকুর্মান্তগশ্চৈৰ ষ্ট: শর্যাতিরেব চ। 
নরিব্যস্কপ্চ দিখ্াতো নাভগে। দিই এব চ ॥ 
কক্গবশ্য পৃবপ্রশ্চ, বন্ছুজান্ লোক বিক্রুতঃ। 

আর্কপেইপুরাণথা। 
যনোরৈর্ষক্গতন্ৈতে নর পুষ্জাধ গ্রক্কীত্তিতাঃ ॥ 
বৈবন্বতমিদ্ং ব্রহ্ম কখিতং তে ময়াস্তরম্। 
অন্মিন্ তে নরঃ সদ্যঃ পঠিতে চৈ সত্তমঃ। 
মুচ্যতে পাতকৈঃ পর্বঃ পুণ্যঞ্চ মহদস্ব্তে। 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে বৈবশ্বতমন্বস্তরে 
০০০১০১৩০ 

্তিতমোৎঘ্যায় ॥ 

নিব্নারির ॥ 

্বায়ভূবাঁদ্যাঃ কথিতাঃ সটপ্ুতে মনবো মম । 
তাদস্তরেষু যে দেবা রাজানেো মুনয়স্তথা ॥ 

অন্মিন কল্পে সপ্ত যেহস্তে ভবিষ্যস্তি মহামুনে। 
মনবন্তান্ সমাঁচক্ষ যে চ দেবাঁদয়শ্চ যে॥ 

মার্কণ্েয় উবাঁচ। 
কথিতস্তব সাবগিশ্ছায়াসংজাসুতম্চ যঃ। 

পূর্বজন্ত মনোস্তল্যঃ স মনুর্ভবিতাষ্টম£ | 
রামো ব্যাসো৷ গালবশ্চ দীরপ্তিমান্ কৃত এব চ। 
খষ্যশৃঙ্দস্তথ দ্রৌণিস্তত্র সপ্তর্ধয়োৎভবন্॥ 
স্থৃতপাশ্চামিতাভান্চ মুখ্যাশ্ৈব ত্রিধা স্থুরাঃ। 
বিংশক£ কথিতশ্চৈষাং ত্রক্সাণাং ব্রিগুণো! গণঃ | 
তপস্তপশ্চ শক্রশ্চ ছ্যতির্জ্যোতিঃ প্রভীকরঃ। 

€প্রভাসো। দয়িতো ধর্ম স্েজোরশিশ্চ বক্রতুঃ | 
ইত্যাদিকস্ত স্বতপা দেবানাং বিংশকেো। গণঃ। 
প্রভূর্ববিভূর্কিভাসাদ্যাস্তথান্তো বিংশকে। গণঃ ) 

াগামমিতানাত তৃতীয়মপি মে শৃণু।' 
দমে! দাস্তে। রিতঃ সোমে। বিস্তাদ্যাশ্চৈর 

বিংশতিঃ1 

মুখ্যা হেতে সমাধ্যা দেবা মন্নস্তরাধিপাঃ। 
মারীচস্তৈব তে পৃত্রাঃ কাশ্ঠপন্ত প্রজাপতেঃ॥ 

ভবিষ্যা্চ ভবিষ্যস্তি সাবর্থস্তাত্তরে মনোঃ ॥ 

তেষামিক্জ্ো ভবিষ্যস্ত বলিরববেরোচনির্মনে। 

পাতাল আন্তে ফোইদ্যাপি দৈত্যঃ স্মস্ববন্ধনঃ | 

বিরজাশ্ার্ববীরশ্চ নির্ঘোহঃ সত্যবাকূ কৃতিঃ। 
বিষ্ণাদ্যাশ্ৈব তনয়াঃ সাবর্পন্ত যনোর্ত পাই ॥ 

ইতি মার্কওেয়ে মহাপুরাপে সাবর্ণিকে মন্ধ 
স্তরেংশীতিতমোহ্ধ্যারঃ | . 



একলিভিতয়েহধ্যায়ঃ 

| শ্রতাষাচ শ'তং বৈ: প্রশরক্কাবদতো সপ? একাশীতিতমোধ্ধ্যায়ঃ | 

রপনদেবীমাহাত্যম ৃ  

ও নমশ্চণ্ডিকায়ৈ। 

মার্কণেয় উবাচ! 

সাবর্নি; হুর্যাতনয়ো যো মনুঃ কথ্যাতেইষউমঃ। 
নিশাময় তছুৎপত্তিং বিষ্তরাদগদতো! মম | 

মহামায়ান্থভাবেন যথা মন্স্তরাধিপঃ। 

স বভৃব মহাঁভাগঃ সাবর্ণিম্তনয়ো রবেঃ | 

স্বারোচিষেহস্তরে পুর্বং চৈত্রবংশসমুস্তবঃ | 
স্ুরথো নাম রাজাহতৃৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ 
তন্ত পালয়তঃ সম্যক্ প্রজা: পুপ্রানি 
বনৃবুঃ শত্রবো ভৃপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথ। ॥ 
তন্ত তৈরভবদ্যুদ্ধমতিপ্রবলদপ্ডিনঃ। 
ন্যনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জিতঃ | 
ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোইভবৎ। 
আক্রান্তঃ স মহবভাগস্তৈস্তন। প্রবলারিভিঃ ॥ 
অমাত্যর্বালিভিরদ,ষ্টহুবলন্ত ছরাযুভিঃ | 
কোষে। বলগ্াপহৃতং তত্রাপি স্বপূরে ততঃ ॥ 
ততো মৃগয়াব্যাঁজেন হৃতস্বাম্যঃ স তৃপতিঃ। 
একাকী হয়মীরুহা জগাঁম গহনং বনম্॥ 

ন তত্রাশমমাদ্রাক্ষীন্থ্বিজবর্যযস্ত মেধসঃ। 
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্॥ 
তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা! তেন সংকৃতঃ। 

ইতশ্চেতশ্চ বিচয়ংস্তশ্সিন্ মুনিবরাশ্রমে | 
সৌইচিত্তযৎ তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ। 
মংপুর্বৈঃ পালিতং পূর্ববং ময়! হীনং পুরং হি তৎ। 
মঙুতোন্তৈরসন্ তৈর্ঘর্শত; পাল্যতে ন বা। 
ন জানে স প্রধান মে শূরহত্তী সদামদঃ। 
যম বৈরিবশং ধাঁতঃ কান্ ভোঁগান্থপলগ্ষ্যতে ॥ 

যে মমানগত| নিত্যং গ্রসাদধনভোজনৈঃ। 
অন্বৃত্তিং গ্রুবং তেহদ্য কৃর্বস্ত্যন্তমহীভূৃতাম্ 
অসম্যগ্বার়শীলৈত্তৈঃ কুর্বত্তিঃ সততং ব্যয়ম্। 
সঞ্চিতঃ সোংতিছঃখেন ক্ষযং কোষো! গমিষ্যতি | 
এতচ্চান্তচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ। 
তত্র বিপ্রীশ্রমাত্যাসে বৈশ্তমেকং দদর্শ সঃ 

স পৃষ্টন্বেন কন্বং ভো হেতুশ্চাগমনেধ্র কঃ। 
বশোক ইব কম্মাং বং হর্ন ইব লক্ষ্যসে ॥ 
ইত্যাকর্ণ বচত্তক্ ভূপতেঃ গ্রণয়োদিতম্। 

১১৪৯ 

বৈশ্ত উবাচ 
সমাধির্নাম বৈচ্টোহহমুৎপন্নো ধনিনীং কুলে। 
পুদারৈপিরন্তশ্চ ধনলোভাদসাধুডিঃ॥ 
বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুতৈরাদায় ষে ধনষ্। 
বনমত্যাগতো ছুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুতিঃ ॥ 
সোংহুং ন বেন্সি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাম্মিকাম্। 
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাপাঞ্চীত্র সংস্থিতঃ ॥ 
কিংস্থ তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিং গু সাম্ুতম্ 
কথং তে কিং নু সন্থৃতা: ছুর্বত্তাঃ কিং ছু মে দুতাঃ 

রাজোবাচ। 
যৈনিরস্তো ভবামুনৈ: পুজপারাদিভির্দনৈঃ। 
তেষু কিং ভবতঃ ন্নেহমন্ধুবপ্াতি মানসম্ ॥ 

বৈপ্ত উবাচ। 
এবমেতাযথা প্রাহ ভবানন্মাগতং বচঃ। 

কিং করোমি ন বগ্াতি মম নিষ্ঠুরতা মনঃ1 
যৈঃ সম্ভাজা পিতৃন্সেহং ধনলু্ৈনিয়ারত:। 
পতিম্বজনহার্দঞ্চ হার্দি তেখেব মে মনঃ। 
কিমেতন্লাতিজানামি জানন্নপি মহামতে। 
যৎ প্রেমপ্রব্ণং চিত্তং বিগুণেঘপি বন্ধুযু॥ 
তেষাং কতে মে নিশ্বীসা দৌর্দনগ্ুঞ্চ জাতে । 
করোমি কিং যন্ন মনত্তেঘপ্রীতিযু নিষ্টরম্ 

মার্কণ্ডেয় উবাচ। 
ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্রু তং যুনিং সমুপস্থিতৌ । 
সমাধির্নাম বৈশ্ঠোহসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ ॥ 

কুত্তা তু তৌ যথান্তায়ং ষথার্ঘং তেন সংবিদম্। 
উপবিষ্টৌ কথাঃ বাশ্চিচ্চক্রতু্বশ্তপার্থিবৌ ॥ 

রাজোবাঢ। 

ভগবংঘ্বামহং প্রষ্মিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ। 

ছুঃখায় যম্মে মনসঃ ঃশ্বচিতবাধততাং বিনা 
মমত্বং মম রাজশ্য রাজ্যাঙেখখিলেখপি। 
জানতোহগি' যথাজ্ঞত্ত কিমেতস্বুনিসতমঃ.॥. 
অয়ঞ্চ নিরূতঃ পুতৈর্দারৈসূত্যৈত্তখোজ্বিতঃ-1 
স্বজনেন চ সধ্যাক্তত্তেযু হাদী ধা ॥ 
এবমেষ তথাহঞ্চ ঘবাবপ্যত্যত্তঘ্! | 
ৃষ্টদোষেংপি বিষরে.মমন্ধাকদানসৌ । 
তৎ শী যল্যোহে জাসিমোরপি | 
মমান্ত চ ৮৮৮১৯৭৭ স্তা ॥ 

শখ দরগা - 



১২৩ 

বিষশ্চ মহাভাগ যাতি টচবং পৃথক পুথকৃ॥ 

দিবান্ধাঃ প্রাবিনঃ কেচিদ্রাতাবন্ধান্তখাপরে। 
কেছিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তল্যুটযঃ | 
জ্ঞানিনো মনুঞ্জাঃ সত্যং কিন্ত তে ন হি কেবলম্ 
যতো! হি জানিনঃ সর্ষে পশুপক্ষিমুগাঁদয়ঃ ॥ 
জ্ঞানঞ্চ তন্মন্গষ্যাণাং যদ তেষাং মৃগপক্ষিণাম্। 

মনুষ্যাশাঞ্চ যৎ তেষাং তুল্যমন্ৎ তথোভয়োঃ ॥ 
জ্ঞানেংপি সতি পট্গ্কতান্ পতগাাবচঞচুযু। 
কণমোক্ষারৃতান্ মোহাৎ গীড্মানানপি ক্ষুধা | 
মানুষ! মনুজব্যাগ্ মাভিলাষাঃ সতান্ প্রাতি। 
লোভাত প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্তসি ॥ 
তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। 
মহামায়়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকাঁরিণঃ ॥ 
তন্নাত্র বিশ্ময়ঃ কার্ষ্যো যোগনিদ্রা জগতপতেঃ। 
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহাতে জগৎ ॥ 
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগব্তী হি স1। 
বলাদারুষ্য মোহাঁয় মহামায়। গ্রযচ্ছতি | 
তয়! বিস্বজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্। 
সৈষা প্রসন্ন! বরদা নৃণাং ভবতি মুক্কর়ে ॥ 
সা বিদ্যা পরম! মুকের্থেতৃতৃতা সনাতনী । 

ংসাঁরবন্ধহেতুশ্চ জৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী 
| রাজোবাঁচ। 

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামা:য়ন্তি ষাং ভবান্। 
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্মাস্তাশ্চ কিং দ্বিজ ॥ 
যতম্বশাঁবা চ সা দেবী যতস্বরূপা যহুদ্তব। 
তত সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বে। ব্রহ্মবিদীং বর ॥ 

খধিরবাচ। 
নিত্যৈব সা জগন্মতিস্তয়া সর্ব্মিদং ততম্। 
তথাপি ততসমুংপত্তির্হধা শ্রননতাং মম ॥ 

দেবানাং কার্ম্যসিদ্ব্যর্থমাশির্ভবতি সা যদ]। 
উৎপর্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥ 
যোগনিদ্রাং যদ! বিষুর্জগত্যেকার্ণবীককতে। 
আস্তীর্ঘ্য শেষমভজৎ কল্নাস্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥ 
তদা দ্বাবস্থুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাত মধুকৈটতৌ। 
বিষ্কুকর্ণমলোস্তূতৌ। হস্তং ব্হ্ষাণমুদ্যতৌ | 
স নাভিকমলে বিষ স্থিতে। ব্রহ্ধা গ্রজাপতিঃ। 
দৃ1 কাব্জ্বরৌ চোস্রৌ,প্রনপঞ্ জনার্দনম্। 
তষ্টাব যোগনিস্তাং তামেকা গ্রহ স্থিত; । 
বিবোধনার্থায় হরেহরিনেত্রক্কতালযাম্॥ 
বৈশ্বেশ্বনীং জগন্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিসীমৃ। 

৫ 

মার্কঙ্েয়পুরাপস।. |. ৭ 
নিতাং ভগ্বতীং বিফোরতুলাং- কের: প্রঃ 

ব্রন্ষোবাচ। 
তং স্বাহা তং শ্বধা ত্বং হি বহট্কারঃ শ্বরাত্মিকা। 
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ব্রিধামাত্রাস্মিক] স্থিতা ॥ 

অর্ধমাত্রা স্থিতা নিতা। যানুচ্চার্যা! বিশেষতঃ । 
ত্বমেব সা' ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা ॥ 
তবয়ৈব ধার্য্যতে সর্ধং ত্বয়ৈতৎ স্জ্যতে জগৎ। 
'তয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমত্ন্তন্তে চ সর্বদা ॥ 

বিস্ষ্টো স্থষ্টিক্বপ ত্বং স্থিতিনূপা চ পালনে। 
তথা সংহতিকপান্তে জগতোহন্ত অগন্ময়ে ॥ 
মহাবিদা। মহামায়া মহামেধা মহাস্থৃতিঃ। 
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥ 
প্রৃতিত্বঞ্ঝ সর্ধস্ত গুণঅয়বিভাবিনী। 
কালরাতিমহারাত্রিন্দ্োহরাত্রিশ্চ দারুণ! | 

বং শ্রীস্মীশ্বরী ত্বং ্রীন্বং বুদ্ধি্বোধলক্ষণা। 
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তৃ্িন্বং শাস্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥ 
খড়িগিনী শুলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথ1। 

( শঙ্খিনী চাঁপিনী বাণভুষুণ্ডীপরিঘায়ুধা ॥ 
লৌমা1 সৌম্যতরাশেষসৌম্যেত্যন্বৃতিসন্দরী । 
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেম্বরী ॥ 
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিত্বত্ত সদসদ্বাখিলাত্মিকে। 
তন্ত সর্বস্ত যা শক্কিঃ স! ত্বং কিং স্তয়সে তদা॥ 

তু ৩ 
যয়া ত্বয়া জগতত্র্ট! অগৎ্পাতান্তি যে। জগৎ । 
সোইপি নিদ্রাবশং নীতঃ কন্ধাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ | 
বিষ্ণঃ শরীরগ্রহণমহর্মীশান এব চ। 
কারিতাস্তে যতোহতন্বাং কঃ স্তোতুংশক্তিমান্: 

ভবে ॥ 

সা ত্বমিথং প্রভাবৈঃ ক্তৈরুদারৈর্দেবি সংস্কতা!। 
মোহয়ৈতৌ ছুরাধর্ষাবস্থরৌ মধুকৈটতৌ ॥ 
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো। লঘঘু। 
বোধন্চ ক্রিয়তামস্ত হস্তমেত্ মহাস্থরৌ ॥ 

| ধধিরুবাচ। 

এবং সতত! তদ! দেবী তাম্সী তত্র বেধস!। 
বিষ্ঞোঃ প্রবোধনার্থায় নিহত্বং মধুকৈটভৌ ॥ 
নেত্রান্তনাসিকাবাহুষদয়েভ্যস্তথোরসঃ। 
নির্গম্য দর্শনে তস্থ্ৌ ব্রহ্মণোধব্যক্তজন্মনঃ ॥ 
উত্তস্থৌ চ জগরাথস্তয়া মুক্কো। জনার্দানঃ। 
একার্ণবেহহিশয়নাৎ ততঃ স দদৃশে চ তো ॥ 

মধুকৈটভো ছুরাম্মানাবতিনীরধ্যপরাক্রমৌ । : 
ক্রোধরকেক্ষণাবন্ুং বরক্জাণং জনিতোদ্যমৌ ॥ : 



হাসীতিতমোইগযায়: | 

মুমুখায় ভজভাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ। 
পঞ্চ বর্ষসহজাণি বাহুপ্রহরণো বিভূঃ ॥ 
তাঁবপ্যতিবলোন্মতৌ মহামায়াবিমোহিতৌ। : 
উক্তবস্তৌ বরোহশ্বত্ো ব্রিয়তামিতি কেশবম্। 

ভগবাস্্বাঁচ। 

তবেতামদ্য মে তুষ্টো মম বধ্যাবুতাবপি। 
কিমন্ছেন বরেণাত্র এতাঁবদ্ধি বৃতং মম ॥ 

খধিরুবাচ। 

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্বমাপোময়ং জগৎ। 
বিলোক্য তাভ্যাং গদিতে। ভগবান্ কমলেক্ষণঃ ॥ 
প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লীঘাস্্ং মৃত্যুরাবয়োঃ। 
আবাং জহি ন যত্রোবর্বা সলিলেন পরিপ্লৃতা 

খষিরুবাঁচ। 
তথেত্যুক্ত ভগবতা শহ্চক্রগদাডূতা। 
কৃত্বা চঞ্জেণ বৈ চ্ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ। 

. এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্ততা স্বয়ম্। 

 প্রভাবমন্তা দেব্যাস্ত ভূয়ঃ শৃণু বদাঁমি তে॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাঁণে সাবধিকে মন্ব- 
স্তরে শ্রীশ্রীদেবীমাহায্মযে মধুকৈটভবধে। 

নামৈকাশীতিতমোহ্ধ্যাঁয়ঃ ॥ 

দ্যশতিতষোহধ্যায়ঃ | 
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খষিরুবাঁচ। 

দেবাহরমতূদ্যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতন্পুর] | 
মহিষেইসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥ 

তত্রাস্থবৈশ্শহাবীর্ষ্যৈর্দেবসৈষ্ং পরাজিতম্। 
্িত্বা চ সকলান্ দেবানিক্ত্রোভূন্মহিষাস্থরঃ ॥ 
ততঃ পরাজিত দেবাঃ পঞ্জযোনিং প্রজাপতিম্। 

পুবস্কৃত্য গতাস্তজ্জ যত্রেশগরুড়ধ্বজৌ ॥ 
বথাবৃত্বং তয়োস্তঙন্মহিষা ্থরচেষ্টিতম্। 
ত্িদশাঃ কখয়ামান্ুর্দেবাভি রব বিস্তরম্॥ 
হধোন্্রাগ্যনিলেন্দ [নাং যমন্ত বরুণত্ত চ। 
অগ্েযাঞ্চাধিকারান্ সশ্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি ॥ 
র্গাননিাকতা সর্ব তেন দেবগণা ভূৰি। 
বিচরস্তি যথা মর্ত্যা মহিষেণ ছুরাত্মনা ॥ 
এতদ্বঃ কথিতং সর্মমরারিবিচেষ্টিতম্। 

[ ১৬.) 

১২১ 
শরণঞ্চ প্রপয্নাঃ ম্মো বধস্তত্ত বিউিভভা, | 
ইং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুকদনঃ | 
চকার কোপং শভূম্চ ভ্রকুটাকুটিলাননৌ॥ 
ততো২তিকোপপূর্ণস্ত চক্রিণো বদনাং ততঃ। 
নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করহ্য চ॥ 
অন্যেষা্চের দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতংঃ। 
নির্গতং সুমহত তেজন্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত | 

অতীব তেজনঃ কুটং জলস্তমিব পর্বতম্। . 
দদৃশুস্তে স্থরাস্তত্র জালাব্যাপ্তদিগস্তরম্ ॥ 
অতুলং তত্র তৎ তেজঃ সর্ববদেবশরীরজম্। 
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥ 
যদভূচ্ছান্তবং তেজস্কেনাজায়ত তশ্মুখম্। 

যাঁম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণতেজস! ॥ 
সৌম্যেন সতনয়োযু্ধিং মধ্াকৈজেণ চাঁভবৎ। 
বাঁরুণেন চ জজ্ঘোরু নিতম্বস্তেজসা ভূবং ॥ 
বরহ্মণস্তেজসা পাঁদো তদনুল্যোইর্কতেজসা। 
বস্থনাঞ্চ করাঙ্থুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা ॥ 
তত্তাস্থ দস্তাঃ সম্ভৃতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা ॥ 

ভূবৌ চ সন্ধায়োস্তেজঃ শ্রবণাঁবনিলন্ত চ। 
অন্যেযাঞ্চেব দেবানাং সম্ভবাস্তেজসাঁং শিব! ॥ 
ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুত্তবাম্। 
তাঁং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমর! মহিযার্দিতাঁঃ ॥ 
শূলং শূলাদ্িনিষ্কধ্য দদৌ তণ্তৈ পিনাঁকধৃক্। 
চত্রঞ্চ দ্তবান্ কষ্ঃ সমুত্পার্দ্য শ্বচপ্রতঃ | 

শঙ্ঞ্চ বরুণ: শক্তিং দদৌ তস্তৈ হুতাশনঃ। 
মারুতো দত্তবাংস্চাঁপং বাঁপপুর্ণে তথেষুধী ॥ 
বজমিন্দ্রঃ সমুত্পাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ। 
দদৌ তাতে সহশ্রাক্ষো1 ঘণ্টামৈরাবতাদগজাৎ | 
কালদগ্ড।দ্যমে! দণ্ড পাশঞ্চান্ুপতিদর্দৌ। 
প্রজাপতঠিম্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্ম! কমগুলুম্॥ 
সমন্তরোমকৃপেষু নিজরশ্দীন্ দিবাকরঃ। 
কালশ্চ দণ্তবাঁন্ খড়ণং ভন্তাচর্্ম চ নির্মলম্ ॥ 
ক্ষীরোদশ্চামলং হারমঞ্জরে চ তথাম্বরে | 
চুড়ানণিং তথা দিবাং কুলে কটকানি চ॥ 
অন্ধিচস্ত্রং তথা শুভং কেমুবান্ সর্ধ্ববাছযু। 
নৃপুরৌ বিমলো তহ্দৈগ্,বেয় কমস্থত্তমম্ ॥ 
অঙুবীয়করতানি সমস্তান্বনুলীযু চ। 
বিশ্বকর্পা দো তন্তৈ পরপ্ুধ্াতিনির্ধ্লম্. 
অস্ত্রাণ/নেকরূপাণি তথাভেদাঞ্চ দংশনম্ (... 
অন্লানপন্বজাং মালাং শিরহ্থ্যরসি চাপরাষ্॥ : 



৯ 

আমদজ্জলধিত্ততৈ পঙ্ধজ্চাতিশে]ভনম্। 

হিমবান্ বাহনং নিংহং রত্ব/নি বিবিধ|নি,চ॥ 

দদাঁবশূন্তং সুরয়। পানপান্রং ধনাধিপঃ| 
শেষশ্ সর্বনাগেশো মহামণিবিভূষিত্তম্। 

নাগহারং দে তন্তৈ ধ্তে ষঃ পৃধিবীমিমাম্ | 

অন্ৈরগি সুরৈর্দেবী ভূষটণয়ামুধৈত্তথ|। 
সন্মানিতা ননাদোচ্ৈঃ সাইহাসং সুহম্মুহঃ। 
তন্তা নান ঘোয়েধ ক্স মাপুরিতং নতঃ। 

অমায়তাতিমহত। প্রতিশবো! মহাঁনভূৎ ॥ 

চুক্ষুভূঃ সকল! লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে। 

চচাল বন্তুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ | 

জয়েতি দেবান্চ মুদা তাঁমূচুঃ সিংহবাহিনীস্। 
তুষবুন্মুনিয়শ্চিনাং ভভিনত্রা মূর্ত | 
দুষ্ট সমস্তং সংক্ষুকং জৈলোকামমরারয়ঃ। 

সননদ্বাখিলটসন্তান্তে সমুত্সুরুদায়ুধাঃ ॥ 
আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষানরঃ। 

অন্তাধাবত তং শব্ধমশেটধরস্ুরৈর্বতঃ ॥ 

স দদর্শ ততে| দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা। 
গাঁদাক্রীস্ত্া! মনতভূবং কিরীটোলিখিতা্বরাম্॥ 

ক্ষোভিতাঁশেষপাতাঁলাং ধন্থর্জ্যানিস্বনেন তাম্। 

মিশে! ভূজসহত্রেণ দমস্তাঘ্যাপ্য সংস্থিতাম্ ॥ 
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয় দেব্যা সুরদ্িষ/ম্। 

শন্তাৈর্হূধ! মুকৈরাদীপিভদিগস্তরম্॥ 

মহিষান্ুরসেনানী শ্চিক্ুরাখ্য! মহাস্থরঃ | 

যুষুধে চামরশ্চান্তৈস্চতুয়জ বলাস্থিতঃ ॥ 
রথানামযুতৈঃ ষড় ভিক্সদগ্রাখেয। মহাজ্বরঃ | 
অযুদ্ধতাঁযুতান!ঞ সহশ্রেণ মহাহম্বঃ ॥ 
পঞ্চাশস্তিশ্চ নিহুতৈরসিলোম!1 মহান্রঃ। 
অধুতানাং শতৈঃ ষড়-ভির্ধাস্কলে। যুযুধে রথে ॥ 

গজবার্ধিলহত্রোঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ | 
বৃতো রথানাং কোটা! চ যুদ্ধে তন্মিন্যযুধাত ॥ 

বিড়ালাক্ষো্যুতানাঁঞ্চ পঞ্চাশত্তিরথাযুতৈ;। 

যুযুধে সংঘুগে তত্র রথাঁনাং পরিবারিতঃ ॥ 

আস্তে চ তজাযুতশো! রথন|গ€টৈ্বংতঃ | 
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা লহ তন্ত্র মহান্রাঃ ॥ 

কোটিকোটিসহ্শ্রৈত্ত রখানাং বস্ভিনাং তথ।। 

হয়ানাঞ্চ বৃতো। যুদ্ধে তঙাভূম্মহিযাস্থরঃ ॥ 

তোমকৈর্তিদ্দিপালৈচ্চ শক্কিভির্দযলৈত্তধ! । 
যুষুধুঃ সংযুগে দেবা খট়োঃ পরশু পাট: ॥ 

মার্কগেয়পুরাণমূ। 

দেবীং ঘক্ঠাপ্রহাটরস্ব তে তাং হস্ত গ্রচকমু$ ॥ 
সাঁপি দেবী ততন্তানি শৃত্রাধ্যন্ত্রাণি চণ্ডিক1। 
লীলট়্িব প্রচিচ্ছেদ নিতশস্্ানতবর্ষিধী ॥ 
অনাধস্তানন! দেবী স্তয়মান। স্থরর্ষিভিঃ। 

মুমোচানুরদেহেহু শঙ্তাগান্ত্রণি চেশ্বরী ॥ 
গোহপি কুদ্ধে। ধৃতসটো দেবা। বাহনকেশরী। 
চচারাস্ুরসৈন্তেষু বনের্ঘৰ ছুতাশনঃ ॥ 

নিশ্বাসানুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমান! রণেহছিক]। 

ত এব সদ্যঃ সম্ভৃতা গণবঃ শতসহভ্রশঃ ॥ 

যুষুধুস্তে পরশুভির্ভিনিপালাসিপা্শৈঃ। 
নাশয়স্তোইন্থরগণাঁন্ দেবীশজপবৃংহিতাঃ। 

অবাদয়স্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্ঘাংস্তথাঁপরে। 

মুদঙ্গাংস্চ তখৈবান্তে তন্মিন যুদ্ধমহোতসবে ॥ 
ততে| দেবী ত্রিশূলেন গদয়। শিবৃষ্টিভিঃ | 

ধড়গাঁদিভিশ্চ শতশে। নিদঘান মহানরান্॥ 

পাতয়ামাস চৈবান্তান্ ঘণ্টান্বনবিমোহিতান্। 
অন্ুরান্ ভূবি পাশেন বদ্ধ! চাঁন্ভানকর্ষয়ৎ ॥ 

কেচিদ্দিধকৃতাস্তীক্ষৈঃ খড্জীপাতৈভ্তথাপরে। 

বিপোথিতা নিপাতেন গদয়। ভূবি শেরতো | 

বেমুশ্চ কেচিদ্রধিরং মুষলেন ভূশং হতাঃ। 

কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শুলেন বক্ষদি। 
নিরন্তরাঃ শরৌঘেণ কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে । 

সেন্পন্ুকারিণঃ গাণান্ মুমুচুক্তিদশার্দনাঃ | 

কেধাঁক্চিদ্বাহবশ্ছিম্নৃশ্ছিননগ্রীবান্তখাপরে । 

শিরাংসি পেতুরস্েষ|মন্তে মধ্যে বিদারিতাঁ; | 
বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাস্বপরে পেতুরর্ববাাং মহা স্থরাঃ। 

একবাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদ্দেনা1 দ্বিধারুতাঃ ॥ 

ছিন্নেইপি চান্তে শিরমি পতিতাঃ পুনরুখিতাঃ। 
কবন্ধ| যুযুধূর্দেব্য। গৃহীতপরমায়ুধাঃ ॥ 
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তুর্ধালয়াশ্রিতাঃ। 

.কবন্কাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়ীশক্ষ্রিপাণয়ঃ ॥ 
তিষ্ঠ ভিষ্ঠেতি ভাষস্তে। দেবীমন্তে মহাসুর; 1 

পাতিতৈ রথনাগাশৈরসুটরশ্চ বন্ুদ্ধর1। 
অগম্যা দাভবৎ ভত্র ষগ্ধাডৃৎ ম মতা রণঃ॥ 
শোণিতৌঘ। মহানদ্যঃ সদায্তত্র বি্ুবুঃ। 
মধো চান্ুরসৈন্যস্ত বারণাস্ুরবাজিনাম্ ॥ 

ক্ষণেন তন্মঘানৈন্যমন্রাণাং তথা স্বিক1। 
নিনোো ক্ষয়ং যথ। বহিত্তণদারুমহাচয়ম্ ॥ 

স চ সিংহ! মছানাদমুৎক্জন্ ধুতকেশরঃ। 

কেচিচ্চ চিক্গিপুঃ শী; কেডিৎ পাঁশাংস্তথাপরে| পরীরেভ্যোহময়াযীগামহুনিব বিচিন্বতি ॥ 



রীতিতমোহধযায: | 

দেব্যা গণৈশ্চ তৈত্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাম্ুরৈঃ। 

যটধধাং ততুযুর্দেবাঃ পৃষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাঁণে সাবর্ণিকে মন্ক- 

স্তরে দেবীমাহাক্মে মহ্িষাস্বরটসন্যবধো 
নাম দ্বাশীতিতমোহধযায়ঃ। 

ক্র্যশীতিতমোধহ্ধ্যায়ঃ | 

খষিরবাচ। 
নিহনামানং তৎ সৈনামবলোক্য মহাসুরঃ| 

সেনানীশ্ষিক্ষুরঃ কোপাদ্যযৌ যো 'মথাদ্বিকাম্ 
সদেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেহম্তবঃ | 

যথা মেরুঠিরেঃ শৃঙ্গ ং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ 1 
তণ্ত চ্িত্বা ততে! দেবাঁ লীলয়েব শর্োৎকরান্। 
জঘান তুরগান্ বাঁণৈর্স্তারটগ্চব বাজিনাস্॥ 
চিচ্ছেদ চ ধস্থঃ সদে্যা ধ্বজঞ্চাতিসমুচ্ছি তম্। 

বিবাঁধ চৈব গাত্রেযু ছিন্ন মাস্তীগৈহ। 
স ছ্ন্নধ। বিরখো হতাশ্বে। হতসারথিঃ। 
অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়াচর্শর্ধরোইস্ুরঃ ॥ 
দিংহমাহতা খড়্োন তীক্ষধারেণ মূদ্ধনি। 
আজঘান ভুজে সব্যে দেবীমপাতিবেগবান্। 
তশ্ত।£ খজো | ভূজ্ং প্রাপ্য পফাঁল নৃপননান। 
ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদরুণলোচনঃ ॥ 

চিক্ষেপ চ ততস্তৎ তু ভদ্রকাল্যাং মহানুরঃ। 
জাজশামানং তেজোভী রবিবিস্বমিবান্বরাৎ্॥ 

দুষ্ট তদাপতচ্ছ,লং দেবী শুলমমুঞ্চত। 
তচ্ছংলং শতধ! তেন নীতং সচ মহান্ুরঃ | 
হতে তক্থিন্ মহাবীর্ষো মহিষস্ত চমুপতৌ। 
আজগাম গঙ্গারঢশ্চামরস্ত্রিদশাপিন: | 
দোইপি শক্তিং মুমোচাঁথ দেব্যাস্তামন্থিক! দ্রুতম্ 
ষ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিশ্রীভাম্। 
ভগ্লাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট1 ক্রোধসমন্ধিতঃ । 
চিক্ষেগ চামরঃ শুলং হাঁণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ॥ 
ততঃ সিংহঃ সমুতপত্য গজকৃস্তাস্তরস্থিভঃ | 
বাহযুদ্ধেন যুযুধে.তেনোচৈত্ত্রিদশারিণা | 
যুধযমানো ততন্তো ভু তশ্মাল্লাগাম্মহীং গতো।। 
বুহুধাতেইতিসংরন্ধো গ্রহারৈর়তিদাকণৈঃ | 
হতে! বেগাৎ খমুৎ্পতা নিপত্য চ্গারিপ।। 
করপ্রহারেণ শিরশ্চামরন্ত পৃথক কৃতম্ ॥ 

১২৩ 

উদ্নগ্রশ্চ প্নণে দেবা! শিলা বৃক্ষ দিতির্তঃ। 
দত্তমুষ্টিতলৈশ্চৈব কয়ালশ্চ নিপাঁতিতঃ ॥ 
দেবী জুদ্ধা গদাপাঁতৈশ্চ,য়ামাস চোদ্ধতম্। 
বাস্কলং তিনিপালেন বাণৈস্তাত্্ং তথান্ধকম্ ) 
উ্রাস্তমুগ্রবীর্ধ্য তখৈব চ মহাহসুম্। 
ব্রিনেত্রা চ ভ্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী ॥ 
খিড়ালন্তাসিন। কায়াৎ পাতয়।মাম'বৈ শিরঃ। 
দুর্ধরং হুর্মখঞোতো শটর্নিনো যমক্ষয়ম্। 
এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহ্যাস্ুরঃ | 
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাম তান্ গণান্ ॥ 
কাংশ্চিৎ তুগুপ্রহারেণ খুরক্ষেটপস্তথাপরান্্। 
লাঙ্গলভাড়িতাংশ্চান্যান্ শৃ্জাভ্যাঞ্চ বিদারিত।ন্ 
বেগেন কাংশ্চিদপরান্ নাদেন ভ্রমণেন চ। 
নিশ্বানপবনেনান্যান্ পাতয়!মাস ভূতলে ॥ 
নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সোইমুরঃ। 
পিংহং হত্বং মহাদেব্যাঃ কোপং চক্রে ততোহস্কিক 
সোহপি কোঁপাম্মহাবীর্যযঃ খুরক্ষুপ্মহীতল;। 
শৃঙ্গাভযাং পর্বগানুচ্ছাংশ্চিক্ষেপ চ লনা? চ। 
বেগত্রমণবিক্ষুঞ। মহী তন্ত ব্যশীর্ধ্যতঃ ॥ 
লাঙলেনাহতশ্চাবিঃ পলাবয়ামাস, সর্বতঃ ॥ 
ৃতঙ্গবিভিন্নস্চ খণগ্ডখং যযুর্ঘনাঃদ 
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো' নিপেতুর্ন ভনোহচলাঃ ॥ 
ইতি ক্রোসমাশ্বাতমাপতস্তং মহান্ুরম্। 

| দৃষ্ট। সা চত্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাঁকরোৎ॥ 
স! ক্ষিপ্ত 1 তস্যা বৈ পাশং তং ববন্ধ, মা ম্বরম্। 
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোঙপি বন্ধে! মহামৃধে ॥ 
ততঃ সিংহোহভবৎ সদ্যো যাব তস্যাগ্থিকা শিরঃ 

ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়াপাণিরদৃশ্তত ॥ 
তত এবাু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ শায়টকঃ। 
তং খন্পাচর্শণ! সার্ধং ততঃ সোহভূম্মহাগজঃ ॥ 
করেণ চ মহাসিংহং তং চকর্ষ জগর্জ্জ চ। 
কর্ষতত্ত করং দেবী খর়গোন নিরকৃত্তত 
ততো মহুস্থরে। তৃয়ে! মাহিষং বপুরাস্থিতঃ। 
তটথব ক্ষোভয়ামাস ব্রৈলোক্য৫স চাচির) 
ততঃ দ্ধ! জগল্মাত1 চাতক পাঁনমুদ্ধমম্। 
পপৌ৷ পুনঃ পুনশ্চৈব জহথাারণলোচন! ॥ 
ননর্দ চাঞ্ষ্রঃ সোহপি বলবীর্ধ্যমগোদ্ধতঃ। 

বিষাণাভ্য1ঞচ চিক্ষেপ চঙিকাং অতি ভূখরান্ ॥ 
সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূর্ণরস্তী পরোৎকটর£॥ 
উবাচ তং মদে মুখর ।গাকুলাক্ষরম্ট। 



| 

১২৪, | 

খবাস্থপচগাী ) জলি) দাত ৮ * গছ 

দেবুযুবাঁচ। 

গর্্ধ গর্জ ক্ষণং মুড় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্্। 
ময়! ত্বয়ি হতেহত্রৈব গর্জিয্যস্ত্যাড দেবতা; ॥ 

খযিরুবাচ। 

এবমুক্ত। সমুখপত্য সারঢ়। তং মহানুরম্। 

গাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শুলেনৈনমতাড়য়ৎ। 
ততঃ সোহপি পদাক্রান্তস্তয়। নিজমুখাৎ ততঃ। 

অর্ধনিজ্ত্রান্ত এবাঁতি দেবা! বীধ্যেণ স'বৃতঃ ॥ 
অর্শিল্রান্ত এবামৌ যুধামানে! মহাস্ুরঃ। 
তয়! মহাসিন। দ্েব্যা শিরশ্ছিত্ব। নিপাতিতঃ ॥ 
ততো হাঁছারু তং সর্ধং দৈতানৈন্যং ননাঁশ তৎ। 

প্রহ্ষঞ্চ পরং জগ নকল। দেবতাগণ।ঃ ॥ 

তুষ্ট বুস্তাং সুর দেবীং সহ দিটব্যর্মহধিভিঃ | 

জগুগন্ধন্বপতয়ে। ননৃতুশ্চাগ্লরোগণাঃ ॥ 

ইতি মার্কণেয়ে মহাপুরাঁণে সাবর্ণিকে মন্বস্তরে 

'দেবীমাহাজ্সযে মহিষাস্ত্ববধেো নাম 

ব্র্যশীতিতমোহধায়ঃ। 

চতুরশীতভিতমোহধ্যায়ঃ | 

টি খঁধষিরুবাচ। 

শক্রাদয়ঃ স্বরগণ] নিহতেইতিবীর্য্যে 
তশ্মিন্ ছুরাস্তরনি স্থরারিবলে চ দেবা1। 

তাং তুষ্ট বুঃ প্রণতিনভ্রশিরোধরাংস 
ব1গৃতিঃ প্রহর্ষপুলকোদগমচারুদেহাঃ ॥ 

দেব্যা য়! ততমিদং জগদাআ্মশক্ত্া 
নিঃশেষদেবগণশক্কিসমৃহমুর্ত্য। ৷ 
তামন্বিকাঁমখিলদেবমহষিপুজ্যাং 
ভক্তা। নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সানঃ॥ 

যন্তাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননস্তে। 

্রন্া হরশ্চ ন ছি বন্তুমলং বলঞ্চ। 
সা চত্ডিকাখিলজগৎ্পরিপালনায় 
নাশায় চাঁশুভভঙ্মহ্ত মতিং করোতু ॥ 
যা প্রঃ স্বয়ং স্বকৃতিনাং ভবনেতলক্ষীঃ 
পাপাত্মনাং কৃতধিস্কং বদয়েমু বুদ্ধিঃ । 
অন্ধা সাং কুলজনপ্রীভবস্ত লঙ্জ! . 
তাং স্বাং নতাঃদ্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্। 
কিং বর্ণগাম তর রূপমচিত্ত্যমেতৎ 
(বিঞণাভিবীর্য/মন্থরক্গয়কারি ভূরি। 

, মার্কগ্েয়পুরাগমূ। 

কিঞ্চাহবেষু চ্সিতানি তবাতি যানি 
সর্ধেষু দেবাস্রদেবগণাদিকেষু ॥ 
হেতুঃ সমস্তদ্গতাং ত্রিখগাপি দে।ষৈ 
ন্রায়সে হরিহরাদিভিরপাপারা। , 
সর্কাশ্রয়খিলমিদং জগদংশতৃত- 
মব্যারৃতা হি পরম৷ প্রকুতিম্থমাদ্য]। 
যস্তাঃ সমস্তম্থরতা সমুর্দীরণেন 
তপ্তিং গ্রয়তি মকলেষু মথেষু দেবি। 
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্ত চ তৃপ্তিহেতু- 
রুচ্চার্ধ)সে ত্বমত এব জটনঃ স্বধা চ ॥ 
ষা মুক্তহেতুরবিচিস্তামহীব্রত| চ 
অভাস্যসে সুগিয়তেন্দ্রিয়তত্বনারৈঃ। 
মোক্ষা ঘিঁভি্পানিভিরস্তমত্তদোৈ- 
বিদাঁসি সা! ভগবতী পরম| হি দেটি॥ 
শব্দাত্বিক। স্বিমলগ্যজুষাং নিধান- 
মুদ্গীতরমাপদপাঠবতাঞ্চ সায়াম্। 
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায় 
বার্ত। চ সর্ধজগতাঁং পরমার্তিহস্ত্রী ৪ 
মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশান্ত্রস।র! 
দুর্গাসি ছুর্গভবদাগরনৌরসঙ্গা। 
শ্রীঃ টৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবান। 

গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃত গ্রতিষ্ঠ ॥ 
ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্ত্র- 
বিশ্বান্থকারি কনকোত্তমকাস্তি কান্তম্। 
অত্যডুতং গ্রন্থ তমাপ্তরুষা তথাপি 

ব্তং বিলোকা সহসা মহিযাসুরেণ ॥ 
দৃষ্ট1 তু দেবি কুপিতং ভ্রকুটাকরাশ- 
মুদ্যচ্ছশাস্কনদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্য | 

প্রাণান্ মুমোচ মহিষিন্ত দ্রতীব চিত্রং 
কৈজ্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥ 
দেবি প্রসীদ পরম1 ভবতী ভবায় 
মদে] বিনাশয়দি কোৌপবতী কুলানি।, 
বিজ্ঞাতমেতদধুটনব যদস্তমেত- 
নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাস্রম্য & 

তে সন্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং 
তেষাং ষশাংসি ন চ সীদতি ধর্শবর্গঃ | 
ধন্তাস্ত এব নিতৃতাত্মক্রভৃতাদার] | 
যেষাং সদাভ্যদয়দ। ভবতী প্রসমা। ॥ 
ধর্ম]াণি দেবি সকলানি সব কর্ধা- 
গ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং কৃতী করোতি। 



পঞ্চাশীতিতমোই্ধ্যায়ঃ | 

গং প্রয়াতি চ ততে। ভবতীপ্রনাদা- 
ল্লাকব্রয়েখপি ফুলদ| নস দেবি তেন ॥ 
ূ্গে স্থত| হরসি.ভীতিমশেষজস্তে£ 
বস্থৈঃ স্বৃত। মতিমতীব শুভাং দদাসি। 
দারিদ্রাহুঃখভয়হারিপি কা ত্বদন্ত।] 

সর্বেপকাস্ক্ুরণায় সদার্্চিতত। ॥ 

এভি€তৈর্জগছগৈতি স্থখং ততৈতে 
কুর্বস্ত নাম নয়কায় চিরায় গাপম্। 

সংগ্রামমৃত্যুমধিগমা দিবং প্রয়াস্ত 
মত্বেতি নৃূনমছিতান্ বিনিহংসি দেবি | 

দৃষ্টেব কিং ন ভবত্তী গ্রকরোতি ভম্ম 
মর্বাস্থরানরিষু যৎ প্রহিণেষি শন্ত্রমূ। 
লোকান্ প্রয়াপ্ত রিপবোহপি হি শগ্রপৃতা 
ইথাং মতির্ভবতি তেঘপি তেহতিসাধবী ॥ 
থঙ্জাগ্রভানিকরবিস্ফুরগৈস্তখো ট্্রৈঃ 
শূলাগ্রকাস্তিনিবহেন দৃশোইস্থরাণাম্। 
যন্লনাগতা বিলয়মংগুমদিন্্রথ- 
যোগাননং তব বিলোকয়তাঁং তদেতৎ ॥ 

ুরব্ববৃত্তশমনং তব দেবি শীলং 
রূপং তটথতদবিচিত্ত্য মতুলামন্ৈঃ। 
বার্ঘঞ হস্ত, হতদেবপরা ক্রমাঁণাং 
বৈরিঘপি প্রকটিতৈব দয় ত্বয়েখম্। 
কেনোপমা ভবতু তেহস্ত পরাক্রমস্ত 
বূপঞ্চ শত্রভয়কার্যতিহারি কুন্ত্র। 
চিত্তে কণা সমরনিষ্ঠরতা চ দুষ্ট 
ত্বষ্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েইপি ॥ 
ত্রিলোকামেতদখিলং রিপুনাশনেন 

ত্রাতং ত্বয়। সমরমৃদ্ধনি তেইপি হত্ব। 
নীত! দিবং রিপুগগা ভয়মপা পাস্ত- 
মন়্াকমুন্মদন্্রারিভবং নমন্তে ! 
শূলেন পাহি নে দেবি পাছিখড়েগান চাস্বিকে। 
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাঁছি চাপজানিশ্বনেন চ॥ 
প্রাচাং রক্ষ প্রতীচাঞ্চ চকে রক্ষ দক্ষিণে । 
ভ্রামণেনা ত্বশূন্ত উত্তরন্ত!ং তথেশ্বরি ॥ 
নৌম্যানি যানি.রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরস্তি তে 
যাশি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রঙ্গান্মাংস্তর্থী তৃবম্। 
থঙ্গাশুলগদাদীনি ফানি চাজাণি তেহস্থিকে। 
করপন্সবসন্ত্রীনি ততরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ॥ 

, গ্বিরুবাচ। 
এবং সতত জরৈর্দিব্যেঃ কুহমৈর্বননোতটবঃ 

১২৫ 

অচ্চিত1 জগতাং ধাত্রী তথ! গন্ধান্থুলেপটনঃ ॥ 
ভক্ত] সমট্ডস্িদটশৈদ্দিটব্রূ্টপত্থ ধৃপিত। | 
প্রহ প্রগাদন্মুখী পমস্তান্ প্রগভান্ জুরান্ ॥ 

দেবুযুবাচ | 
ব্রিয়তাং কিদশাঃ সর্ক্বে যদন্মত্তোংভিবা'ছতম্। 
দদামাহুমিতি প্রীত! স্তবরেডিঃ সুপুজিতা ॥ 

দেবা উচ্ঃ। 
ভগবতা। কৃতং সর্ধং ন কিঞ্িদবশিষাতে। 

যদয়ং নিহতঃ শক্ররম্মীকং মহ্যান্তুরঃ ॥ 

যদি বাপি বরে দেয়ন্বগাশ্মাকং মছেখ্বরি। 
সংস্থৃতা সংস্থতা ত্বং নো থিংয়েখাঃ পয়মাপদঃ ॥ 

যশ্চ মর্তাঃ স্তবৈরেতিত্বাং স্তোধাভ্যমলাননে | 

তন্ত বিস্তদ্ধিবিভটৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্। 
বৃদ্ধয়েহস্মপ্রসন্ন ত্বং ভবেথাঃ সর্বদান্থ্িকে ॥ 

খষিরুবাচ। 
ইতি প্রসাদিত৷ দেবৈর্জগতোহর্ঘে তথাত্বনঃ। 
তথেত্যক্ত ভ্রকালী বভৃবাস্তহিতা নৃপ। 
ইতোতৎ কথিতং ভূপ সন্ভৃতা সা যথ! পুরা । 
দেবী দেবশরীরেভো। জগজ্রয়ছিতৈষিণী ॥ 
পুনশ্চ গৌবীদেহা ন। নমুদ্তততা যথাভবৎ। 
বধায় ছুষ্টদৈত্যানাং তথ শস্তনি শ্ীয়ো: | 
রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী। 
তচ্ছ থু ময়াখযাতং যথাবত কথয়ামি তে। 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুর/ণে সাবর্ণিকে ম্বস্তরে 
দেবীমাহাত্মো মহিষান্থরবধসমাধির্নাম 

চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ | 

পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ | 
পম টি টি € -স্প 

খধষিরুবাচ। 
পুর! শুস্তনিশুস্তভ্যামস্তরাভ্যাং শচীপতেঃ। 

ব্ৈলোক্যং যল্সভাগাশ্চ হৃতা।-মঙ্গ বলাশ্রয়!ৎ | 
তাবেব কুর্ধাতাং তষদধিকারং তথৈনাবম্। 
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণন্য চ॥ 
তাবেব পবনদ্ধিঞ্চ চক্রতুর্বহ্িকর্ম্ম চ। 
ততো| দের! বিনির্ধ.ত। ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ | 
হৃতাধিকারাক্িদশাস্বাদ্্য।ং সর্ব নিরাকৃতাঃ। . 
মহাহুরাভ্যাং তাং দেবীং সংদ্মরস্তযপরাজিতাম্) 
্বয়ান্মাকং বরো! দত্তে। যথাপৎনথ স্বতাখিলাঁঃ।- 



১২৩ 

ভবতাং নাশয়িব্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ | 

ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবস্তং নগেস্বরম্। 

জগ্স্তত্র ততো দেবীং বিষুমায়'ং ্রতুটবু ॥ 
দেবা উচ্ঃ। 

নমে! দেব্যৈ মহাদেটব্য শিবাঁয়ৈ সততং নমঃ। 
নমঃ গ্রকতো ভদ্রাঁয়ৈ নিয়তাঃ প্রণভাঃ ল্ম তাঁম্ 
নৌন্রা়ৈ নষে। নিত্যাটয় গৌর্ষ্যে ধার্য 

নমে। নমঃ | 

জোঁত্ক।য়ৈ চেন্দুরূপিটৈ। সখা সততং নমঃ ॥ 

কগণাণো গ্রণত। বৃদদ্ধো সিদ্ধ কুর্ষ্মো নমো নমঃ 

নৈর্ঘখতো ভৃভৃতাং-লক্যে সর্বাগোয তে নমো নমঃ 

দুর্গা ছুর্গপারাট় সারাফৈ সর্বকারিণ্যে। 

খ্যাতো তখৈব কৃষ্ণা ধায় সততং নমঃ ॥ 

অভিসৌমা।তিরৌদ্্রায়ৈ নতান্তপ্তৈ নমে। নমঃ । 

নমো! জগত্প্রতিষ্ঠায়ৈ দেটবা কৃত্যে নমো! নমঃ 

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষুমায়েতি শবিতাঁঃ। 
নমস্তট্তৈ নমুন্তত্তৈ নমন্তট্ঠৈ নমে। নমঃ ॥ 

হা! দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। 
নমন্তটো নমস্তসো নমস্তটোো নমে। নমঃ | 

ঘ] দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিত | 

নমন্তস্তৈ নিতে নমত্তট্তি নমো! নমঃ ॥ 

য| দেবী সর্বভৃতেষু নিত্রারূপেণ সংস্থিতা। 
নমণ্তন্তৈ নমস্তশ্তৈ নমস্তত্তৈ নমো। নমঃ | 

য1 দেবী সর্বভূতেষু ক্ষধারূপেণ সংস্থিত। 
নমন্তত্তৈ নমন্তট্তৈ নমন্তত্তৈ নমে] নমঃ ॥ 

যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূগেণ সংস্থিতা। 
নমন্তট্তে নযন্তন্তৈ নমন্তন্তৈ মে! নমঃ ॥ 

য1 দেবী সর্বভৃতেষু শকিরূপেণ সংস্থিতা। 

নমন্তন্তৈ নমস্তন্থৈ নমন্ততৈ নমো নমঃ ॥ 

যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা। 

নমন্তটসা লমন্তটসা নমন্তটৈয নমে। নমঃ ॥ 

যা দেবী সর্বভৃতেষু ক্ষাস্তিরূপেণ সংস্থিতা। 

নমন্তটো নমস্তটসা নমন্তসো নমো নমঃ ॥ 

যা দেবী সর্ধভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা। 

নমন্তটদ্য নমন্তটস্য নমন্তটোয নমো! নমঃ ॥ 

যা দেবী সর্বভূতেমু লঙ্জারপেণ সংস্থিতা। 
নমন্তট্যে নমন্তটস্য নমণ্ডস্যৈ নমো নমঃ ॥ 

যা দেবী সর্বূতেযু শাস্তিরূপেণ সংস্থিতা। 

মমত্তটস্য নমস্তট্যে নমন্তনো মযো'নমং, আঁ: 
ঘা দেবী সর্বাভূতেষু শদ্ধারপেণ সংস্থিতা।-: 

মর্কিণেয়পুরাণম্ 

নমন্তস্যৈ নমন্তটস্য [জব নমো নমঃ ॥ 
যা দেবী সর্বতৃতেষু কাত্তিরূপেগ সংস্থিতা। 
নমন্তটো নমস্তটসা নমত্তটসা নমো নমঃ | 
য। দেবী সর্বভূতেষু লঙ্গীয্পপেণ সংস্থিত]। 
নমন্যটদ্য নমন্তটদ্য নমত্যস্যৈ নমো নমঃ ॥ 
যা দেবী সর্বভূতেষু বৃদ্ধিরূপেণ সংস্ষিতা। 
নমস্তটো নমন্ত্যৈ নমস্তসো নমো নমঃ ॥ 
যা দেবী সর্নভূতেষু স্বতিরূপেণ মংস্থিতা। 
নমন্তস্যে নমন্তটসা নমন্তটস্যে নমে। নমঃ 

য! দেবী সর্বভৃতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা। 
নমন্ত্যৈ নমত্তটস্য নমন্তস্যৈ নমে। নমঃ | 

য| দেবী সর্বভৃতেষু তৃষ্টিকূপেণ সংস্থিত]। 
নমন্তটস্য নমন্তটস্যে নমস্তস্যে নমো! নমঃ ॥ 

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। . 

নমন্তটস্য নমস্তটসা নমন্তটসা নমো নম 

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রাস্তিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমন্তট্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তটো নে! নমঃ 1 

ইন্জিয়াণামধিষঠাত্রী তৃতাঁনাঞ্চাখিলেফু যা । 
ভূতেষু সততং তন্তৈ ব্যাপ্রিদেব্য নমো নম 
চিতিরূপেণ ঘা কৃতকমেতদ্থা?পা স্থিত] জগৎ। 

নমন্তস্যৈ নমস্তটস্য নমস্তস্যে নমো নমঃ 1 
সতত! সুরৈঃ পূর্বমতীষ্টসংশ্রয্নাৎ 
তথা স্থরেন্ত্রেণ দিনেযু সেবিত1 ।' 
করোভূ স| নঃ গুভহেতুরীশ্বরী 
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহস্ত চাপদঃ 1 

যা সাম্প্রতং চোদ্ধতটৈত্যতাশিতৈ- 
যন্মাতভিরীশ। চ সুরৈরমসাতে। 
যা চ শ্বৃতা তৎক্ষণমেব হস্তি নঃ 

সর্বাপদে! ভক্তিবিনঅমৃস্তিভিঃ ॥ 
খষিরুবাচ। 

এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্বতী । 
স্লাভুমভ্যামযৌ তোয়ে জাহ্ব্যা নৃপনন্দন ॥ 
সাহব্রবীৎ ত।ন্ সুরান্ সুজর্ভবস্তিঃ শত, রতেহত্র ক 

শরীরকোধতণ্চানাাঃ সমুত্তৎ তান্রবীক্ছ্ব ॥ 
স্তোত্রং যমতত ক্রি়তে শুস্তদৈতানিয়াকৃতৈ£। 
দেবৈঃ মমেটতৈঃ সমরৈ নিশুস্তেন পরাজিতৈ: 1 

শরীরকোধাদযৎ তন্তা পার্বত্য! নিঃস্থতান্থিকা 
.কৌধিকীতি সমন্তেযু ততো! লৌকেষু গীয়তে। 
তাং বিনির্গতায়ান্ত কৃঙ্চাডূৎ সাপি পার্বতী । 

' ১. কালিকেতি দমাখযাত। হিমাচলকতাশ্রয়া ॥ ) 



পঞ্চালীতিতষোধ্ধ্যায়ঃ | ১২৭ 
ততোহদ্িকাং পরং রূপং বিজ্রাপাং ম্থমমোহ্রমূ। 
দদর্শ চণ্ডে। মুঙশ ভৃত্য শুসভনিশুভয়োঃ | 

সতাভ্যাং গুস্তায় চাখ]াত1 অতীব নুমনোহরা। 
কাপ্যান্তে স্ত্রী মহারাজ ভাপয়স্তী হিমাচলম্ | 
নৈব তান্ক্ কচিদ্ধেপং দৃষ্টং কেনচিৃত্তমম্। 
জ্ঞায়তাঁং ক!প্যসৌ দেবী গৃহতাঞ্চানরেশ্বরঃ এ 
ঘীরদ্বমতিচার্কাী দ্যেতয়স্তী দিশত্বিষ] । 
স| তু তিষ্ঠতি দৈতোক্জ তাং ভবান্ ব্রষ্টমর্থতি। 
যানি রত্বমনি মণয়ে! গজাস্বাদীনি বৈ প্রডো। 
দৈলোকো তু সমন্তানি সাম্প্রতং ভাস্তি তে গৃহে 
এরাঁবতঃ সমানীতো গ্রজরত্বং পুরন্দরাৎ। 
পারিজাততরুচ্চায়ং ততৈবোচচৈঃশ্রব! হয়ঃ ॥ 
বিমানং হুংসসংযুক্তমেতৎ তিষ্ঠতি তেহঙ্গণে। 
রত্বতৃতমিহানীতং যদাসীঘবেধসোহডুতম্। 
নিধিরেষ মহাঁপল্পঃ সমাঁণীতে। ধনেশ্বরাথ। 
কিনরন্কিনীং দদে চাব্ির্শালামন়্ানপন্কজাম্ | 
ছত্রং তে বারুণং গেছে কাঞ্চনং শাবি তিষ্ঠতি। 
তথায়ং স্যাননবরো! ষঃ পুরাঁসীৎ গ্রজাপতেঃ ॥ 
মুত্যোকতক্রাস্তিদ1! নাম শক্তিরীশ ত্বয়া হৃত1। 
পাশঃ মলিলরাজস্য ভ্রাতুত্তব পরিগ্রহে | 
নিশুস্তদ্যান্ধিষাঁতাশ্চ সমস্ত] রত্ুজাতয়ঃ। 
বহ্ছিরপি দরদ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসপী ॥ 
এবং দৈতোয্্র রত্বানি সমস্তান্তাহৃতাঁনি তে। 
ঘীরত্মেব। কল্যাণী ত্বয়া কণ্মানন, গৃহতে ॥ 

খযিরুবাঁচ। 
নিশম্তি বচঃ শুভঃ স তদা চগুমুগডয়োঃ | 
গ্রেষয়ামাস স্থগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসরম্। 
ইতি চেতি চ বক্তব্য! স1 গত্ব! বচনাম্মম। 
যথা চাভোতি সন্প্রীত)1 তথ! কার্ধ্যং তবয়। লঘু ॥ 
সতর গন্ব। যত্তান্তে শলোদ্েশেইতিশোভনে। 
স|দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্রক্ষং মধুরয়। গিরা | 

দুত উবাচ। 
দেবি দৈতোশ্বরঃ শুস্তস্তলোক্যে পরমেশ্বরঃ | 
দুতোৎহং প্রেবিতন্তেন ত্বৎসক্যশমিহাগতঃ ॥ 
অব্যাহতাজ্জঃ সর্বান্থ বঃ লদ| দেবযোনিযু। 
নির্জিতাবিটৈত্যারিঃ স দদাহ শুণুষ্ঘ তৎ। 
মম জৈলোক্যমখিলং মম দেব! বশানুগাঃ | 
ধ্জভগানাহং সর্ধানুপাশ্থামি পৃথক্ পৃথক্। 
তৈলোকো বররদ্বানি মসবস্তান্যশেষতঃ | 
তখৈব গজরদ্বামি হত্থা দেবেজবাহনস্॥ 

ক্ষীরোদমধনে।ভূতম্খরত্বং মমামরৈঃ। 
উচৈঃশ্রবসসংস্ঞং তত প্রশিপত্য সমর্পিতম্॥ 
যানি চান্তানি দেবেষু গন্ধরকবূরগেষু চ ৯ 
রত্বভূতানি ভূতানি ত।শি মযে!ব পোভনে ॥ 
্্ীরত্বভূতাং তাং দেবি লোকে মন্তামহে বয়ম্। 
মাং বা ষমানুজং বাপি নিশুস্তমুরুবিক্রমম্। 
ভজ ত্বংচঞ্চলাপাঙ্গি রত্বভূতাসি বৈ যতঃ।॥ 
পরমৈষ্থ্যযমতুলং প্রাপ্দ্যসে মৎপরিগ্রহাৎ। 
এতঘুদ্ধা। সমালে|চ্য মতপরিএহতাং ব্রন ॥ 

খষিয়বাচ। 
ইত্যুক্তা স। তর! দেবী গম্ভীরাস্তঃশ্মিত। জগে। 
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্ধ্যতে জগৎ ॥ 

দেবুাবাঁচ। 
্তামুক্তং ত্বয় নাত্র মিথ] কিঞিৎ ত্বয়োদিতম। 
ন্ৈলোক্যাধিপতিঃ গুস্তো নিশুস্তশ্চাপি তাদৃশঃ॥ 
কিন্তত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা! তৎ ক্রিয়তে কথম্ 
শঁয়তামবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুর ॥ 
যো৷ মাং অয়তি সংগ্রামে যে। মে দর্পং ব্যপোহতি 
যে! মে প্রতিবলে! লোকে স মে ভর্তা ভবিষাত্ি 
তদাগচ্ছতু শুস্তোহত্র নিশুস্তে! বা মহীস্ুরঃ। 
মাং ছিত্বা কিঞিরেণা পাশিং গৃর্মিটু মে লঘু 

দূত উবাচ। 
অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি-্রহি মমাগ্রতঃ। 
ত্রলোকো কঃ পুমাংস্তিষ্টেদগ্রে শুস্তনিশুস্তয়োঃ | 
অন্তেষমপি দৈত্যানাঁং সর্ব দেবা ন বৈ যুধি। 
তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবি কিং পুনঃ ঘর ত্মেকিকা ॥ 
ইন্্রাদ্যাঃ সকলা দেবাস্তস্থু্বষ।ং ম সংযুগে। 
শুস্তাদীনাং কথং তেধাং তরী গ্রয়াস্যসি সম্মুথম্ ॥ 
সত্ব গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার শুস্তনিশুস্তয়োঃ। 
কেশাকর্ষণনির্ধীতগোৌরবা ম1 গমিষাসি ॥ 

দেবাবাচ। 
এবমেতত্বলী শুস্তো! নিশুস্তশ্চাতিবীর্য্যবান্। 
কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে ধদনালোচিতা পুরা । 
সত্বংগচ্ছ ময়োকং তে যদেতৎ সর্ধমাদৃত£| 
তদাঁচচ্ষাসুরেক্রায় সচ ঘুক্তং করোতু যৎ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে সাবপিকে মনবস্তরে 
দেবীমাহায্যে গেবা! দুতসংবাধে। নাম 
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খধিরবাচ। 

ইত্যাঁকর্ণ বচে। দেবাঃ স দূতোইমর্ষপূরিতঃ। 
সমাচষ্ট সমাগমা টৈতারাজায় বিস্তুরাৎ্ ॥ 
তগ্য দূতস্য তদ্বাকামাকর্ণ্যান্ররাট্ ততঃ। 
সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানা মধিপং ধুলোচনম্ ॥ 
হে ধৃত্লোচনান্ত ত্বং শ্বসৈম্ত পরিবারিতঃ। 
তামানয় বলাদষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্॥ 
তৎপরিত্রাণদঃ কশ্চিদঘদি বো্তিষ্ঠতেহপরঃ। 
স হস্তবোহমরে| বাপি ঘক্ষে। গন্ধর্ব এব বা ॥ 

_ খধিরুবাচ। 
তেনাক্তপ্তস্ততঃ শীপ্রং দ দৈতো। ধৃলোচনঃ। 
বৃতঃ যষ্ট1 নহজ্রাণামন্ুরাঁগাং দ্রুতং যযৌ ॥ 
সদৃষ্রা তাং ততে। দেবীং তুহিনাচললংস্থিত,ম্। 
জগাদোচৈঃ প্রয়াহীতি মূলং শুস্তনিশুস্তয়োঃ ॥ 
ন চে প্রীভ্যাদ্য ভনতী মন্তর্ভারমুপৈষাতি। 
ততে] বলান্নয়ামোষ কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ ॥ 

দেব্যুবাঁচ। 
দৈত্োশ্বক্নোজীপ্র ছিতো। বলবান্ বলনংবৃতঃ | 

বলান্নক়মি মামেবং ততঃ কিং তে করোমাহম্ ॥ 
খযিরুবাচ। 

ইত্যুক্তঃ পোইভ্যধাবৎ তামস্থুরে। ধৃ্রলোচনঃ | 
হুম্কারেণৈক তং ভন্ম স। চকারাম্বক! ততঃ ॥ 
অথ ক্দ্ধং মহাপৈত্তমন্তুরাণাং তথাখিকাম্। 

ববর্ষ শায়কৈস্তী ক্ষৈস্তথা শক্তিপরশ্বধেঃ ॥ 
ততো ধূতশটঃ কোপাৎ কৃত্ব। নাদং সুভৈরবম্। 
পপাতাস্থরসেনায়াং মিংছে! দেব্য।ঃ স্ববাহনঃ | 

কাংশ্চিৎ করপ্রন্থারেণ দৈত্যানাস্যেন চাপরান্। 
আক্রান্তা। চ1ধরেণান্তান্ জঘান সুমহান্থরান্ ॥ 

কেযাঞ্চিং পাটয়াম।স নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী। 
তথ। তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্ ॥ 
বিচ্ছিন্নবাহুশিরনঃ ক্ৃতান্তেন তথাপরে। 
পণৌ চ রুধিরং কোষ্টাদরেষাং ধূতকেশরঃ | 

 ক্ষণেন তদ্লং মর্ধং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা। 
তেন কেশরিণ। দেব্যা বাহনেনাতিকোপিন! ॥ 
্ুত্বা তমস্থৃরং দেব্যা নিহতং ধূজলোচনম্। 
বলথ ক্ষধিতং কৃতন্সং দেবীকেশরিণা ততঃ ॥ 
চুকোপ দৈত্যা ধপতিঃ শুস্তঃ প্রন্করিতাধরঃ। 

মা্কতেযপুরাপম্) 

আজাপয়ামাম চট তৌ চওমুখো। মহাছরো ॥ 
হে চণ্ড হে মুড বলৈর্বহলৈঃ-পরিবারিতে)। 
তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়ত্ং লঘু॥ 
কেশেখাকৃষ্য বন্ধ! ব দি বঃ সংশয়ে! যুধি। 
তদাশেষাবুধৈঃ নর্বৈরসরৈধ্বিনিহন্ততাম্ ॥ 
তাং হতায়াং ছুষ্টায়ং সিংহে ঢচ বিনিপাতিতে 
শীত্রমাগম্যতাং বন্ধ গৃহীত্ব। তামথাস্থিকাম্॥ 

ইতি মার্কণেয়ে মহাপুর[ণে সাবণিকে মন্বত্তরে 
দেবীমাহায্মো গুস্তনিশুস্বসেনা নীধুত্রলোচন- 

বধে। নাম ষড়শীতিতমোহ্ধযায়ঃ ॥ 
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ধধিরুবাচ। 

আজ্প্তাস্ত ততে৷ দৈত্যাশ্চগুমুণ্ডপুর়োগমাঃ| 

চতুরঙ্গ বলোপেতা যযুরভ্যুগ্যতাযুধাঃ ॥ 

দদৃশ্ুন্তে ততে। দেবীমীষদ্ব(সাং ব্যবস্থিতাম্। 
পিংহস্যোপরি টৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে । 
তে দৃষ্ট। তাং সমাদাতুমুদ্য মং চক্ষুরদ্যতাঃ ॥ 
আকৃষ্টচাপাসিধরান্তথাস্তে তৎসমীপগাঃ | 
ততঃ কোপং চকারোচ্গৈরষ্বিক] তাঁনরীন্ প্রতি। 
কোঁপেন চাঁন] ব্দনং মসীবর্ণমতৃৎ্ তদ] ॥ 
ভ্রকুটীকুটিলাৎ তসা। ললাটফলকাদৃক্রতম্। 
কালী করালবদন1 বিনিষ্রণস্তাপিপাশিনী | 
বিচিত্রথট্াঙ্গধরা নরমালাবিতৃষণা । 
্বীপিচর্্মপরীধান1 শু্ষমাংসাতিটভরব| ॥ 
অতিবিস্তারবদন] জিহ্বাললনভীষণ!। 
নিমগ্লা রকনয়ন। নাঁদাপুরিতদিতুখ| ॥ 
স। বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়স্তী মহান্ুরান্। 
ৈম্ভে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বপম্ ॥ 

পাঞ্চিগ্রাহাস্ুশগ্রাহিযোধঘণ্টাসমন্িতন্। 
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্॥ 
তখৈব যৌধং তৃরগৈ রথং সাব্বধিন! সহ। 
নিক্ষিপ্য বজে দশটনশ্চর্কয়ত্যতিভৈরবম্ 
একং স্বগরাছ কেশেবু প্রীৰায়াথ চাপরান্। 
পাদেনাক্রম্য চৈবান্তমুরমান্তমপোথগথ ॥ - 

তৈম্মুক্তানি 5 শন্্াণি মহাজাণি তথাস্থুরৈঃ। 
যুখেন জগ্রাহ রুষ। দশটনর্ধিতান্যপি ॥ 



 অষ্টাঈীতিতমোহধযায়ঃ । 

বলিনাং তলং সর্বমন্থরাগীং মহাত্মনাম। 
নমর্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য়ৎ তথ! ॥ 

অনিন! নিহতাঃ কেচিৎ' কেচিৎ খট্াঙ্গতাড়িতাঃ 
জগর্বিনাশমন্তুরা দস্তাগ্রাভিহতান্তা ॥ 
ক্ষণেন তথলং নর্ধমসুরাণাং নিপাঁতিতম্। 

ৃষ্ট চণ্ডোইভিছু্জাব তাং কালীমতিভীষণাম্ ॥ 

বর্ৈ্ছাভী রী া্ষং তাং মহান্থুরঃ। 
ছাদয়ামান চটক্রিশ্চ মু্ডঃ ক্ষিত্ৈঃ সহত্রশঃ ॥ 
তানি চক্রাণানেকাণি বিশমানানান তন্মুখস্। 
বতূর্ষধার্কবিশ্বানি স্থবহুনি ঘনোদরম্ ॥ 
ততো! জহালাঁতিরুষ। ভীমং তৈরবনার্দিনী। 
কালী করালবক্তাস্তহ্দর্শদশনোজ্জলা ॥ 
উথ্থাম চ মহাঁসিংহং দেধী চগ্ডমধাবত। 
গৃহীত্। চাঁস্যকেশেষু শিরন্তেনাসিনাচ্ছিনৎ ॥ 
অথ.মুণ্ডোইপাধা বত তাং দৃষ্ট। চওং নিপাতিতম্ 
তমপাপাঁতয়ন্তুমৌ সা খঞ্জী।ভিহতং রুষ। ॥ 
হতশেবং ততঃ সৈনাং দৃষ্ট। চণ্ং নিপাতিতম্। 
মুণ্ডঞ নুমহাবীর্ধ্যং'দিশে। ভেজে ভয়াতুরম্ ॥ 
শিরশ্চগুপা কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ ॥ 
প্রাহ প্রচগ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্ ॥ 
ময় তথা ব্রোপন্ৃতৌ চণ্ডমুণ্ডো মহাঁপশূ। 
ুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং গুস্তং নিগুভ্তঞচ হনিষ্যসি ॥ 

খযন্কুবাচ। 
তাবানীতো ততে। দৃষ্ট। চণ্ডমু্ডো মহান্থরৌ। 
উবাচ কালীং কলাাণী ললিতং চণ্ডিক! বচঃ। 
বন্মাচ্চ ও মুণ্ডঞ গৃহীত্বা ত্বঘুপাগত]। 
টামুণ্ডেতি ততো! লোকে খ্যাত! দেবি তবিষ্যপি 

ইতি মার্কগেডেয়ে মহাপুরাণে সাবণিকে মন্ব- 
স্তরে দেবীমহাত্মো চণ্ডমুণ্ডবধে। নাম 

সপ্তাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

অকটাশতিতমোখযারঃ | 

টি | 
চণডে চ নিছতে দেত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে। 
বছলেষু চ সৈন্যেযু ক্ষয়িতেখস্থরেশ্বরঃ | 
ততঃ কো।পপরাধীনচেতাঃ গুস্তঃ প্রত্তাপবান্। 
উদ্যোগং সর্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ॥ 
অদ্য সর্ধবলৈর্দৈত্যাঃ বড়পীতিরুদাুধাঃ | 
কম্বনাং চতুরশীতি নির্ধাস্ত শ্ববলৈবৃতাঃ | 

| ১৭ ] 

১২৯ 
কোটিবীধ্যানি লকানদহদন রন? বৈ। 
শতং কুলামি ধৌআপাং নির্গচ্ছস্ত মমাজয়] | 
কাপক। দৌন্বতা। মৌর্ধযাঃ কালকেয়ান্তখা করাঃ 
যুদ্ধায় সজ্জ। নির্ষন্ত আল্ঞয় ত্বরিত! মম ॥ 
ইত্যাজ্ঞাপ্যান্ুরপতিঃ শুস্ডো ভৈরবশাসনঃ | 
নির্জগীম মহাঁসৈগ্তসহকৈ্বহৃতিবৃতঃ ॥ 
আন্লাতং চগ্ডিক। দৃই তৎ মৈষ্ভমতিভীবগম্। 

জ্য।শ্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণীগগনাস্তরম্ ॥ 
ততঃ লিংছে! মঙ্চানাদমন্তীব কৃতবান্ নৃপ। 
ঘণ্টাম্বনেন তান্ মাদানদ্বিক! চোপবৃংহয়ৎ 
ধুর্জা। সিংহঘণ্ট নাং শবাপুরিতদিঙ্মুখা। 
নিন টৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগোয বি্ঞাজিতাননা 
তং নিনাদমুপক্রতা দৈত্যমৈস্তৈশ্ততুর্দিপম্। 
দেবী নিংহপ্তথ। কালী সরোধৈঃ পরিবারিত| ॥ 
এতস্মিন্নস্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদিষাম্। 
ভবায়ামরসিংফান[মতিবীর্ধ্য বল স্বিতাঃ ॥ 
বরন্মেশগুহবিষ্ণ নাং তথেন্ত্রসা চ শজয়ঃ। 
শরীরেভ্য। বিনিক্ম্য তজ্রপৈশ্চগ্ডিকাং বযুঃ॥ 
যসা দেবস) যক্পং যথ| ভূষণব|হ্নম্। 
তদ্দেব হি তচ্ছক্কিরসুরান্ যো'ন্ব মাঁহযৌ ॥ 
হংসযুক্তবিমাঁনাগ্রে সাক্ষস্থত্রকম 
আয়।ত। ব্রহ্মণঃ শক্তিত্র ক্ষাণী াভিধীয়তে ॥ 
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়। অিশূলবরধারিণী। 
মহাহিবলয় প্রাপ্ত! চঞ্ররেখাবিভূষণ| | 
কৌমারী শক্রিহত্ত। চ ময়ুরবরবাহনা। 
যোদ্ধ'মভযাযযো দৈত্যানদ্থিক1 গহরপিণী ॥ 
তখৈব বৈষঃবী শক্তিরগরড়োপি সংস্থিত।। 
শঙ্খচক্রগদাঁশাঙ্গখড়াহস্তভপাযযো ॥ 
যজ্ঞবারাহুমতুলং রূপং ষ! ধিভ্রতো। হরে; | 
শক্তি: সাপ্যাঁবযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তম্ম্॥ 
নারসিংহী নৃসিংহস| বিভ্র্তী সদৃশং বপুঃ।. 
গ্রাপ্ত। তত্র লটাক্ষেপক্ষিগতনক্ষত্রসংহতিঃ ॥ 
বজ্তহস্তা তথৈবৈ্্রী গঙ্গরাজোপরিস্থিতা। : 
প্রাপ্ত সহঅনয়ন1 যথা শত্রত্তথৈব সা. 
ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশাঁনে। দেখশক্িতিঃ| 
হতস্তামন্ুরা!ঃ শীঙ্ং মম আীত্যাহ চ্ডিক।ম্ ॥ 
ততে। দেবীশরীরাৎ তু. বেনিঙ্ঞান্তাতিভীবণ|। 
চণ্ডিক।শংক্তরতূযগ্র! শিবাশতনিনাদিনী ॥ 
স। চাহ খুত্রটলমীশানমপরজিতা( 
দৃঙত্বং গচ্ছ তগবন্ পার্থ শুভ নিগুদ্তয়ে!ঃ ॥ 



১৩০. 

ব্রহি গুভ্ং নিওস্তঞ্চ দাদবাবতিগর্কিতৌ। 
যে চান্ে দানবাস্তত্জ যুদ্ধাঘর সমুপস্থিতাঃ ॥ 

ত্ৈলোক্যমিক্ত্রে! লততাং দেব1ঃ সন্ত হবিভূর্জঃ। 
যু প্রযাত পাঁভালং যদি জীবিতুমিচ্ছধ ॥ 
ধলাবলেপাঁদথ চেদ্ভবস্তে! যুদ্ধকাজ্কিণঃ | 
তদাগচ্ছত তৃপাস্ত মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ। 

যত] নিখুক্কে] দৌত্যেন তয়! দেবা! শিবঃ স্থয়ম্ 
শিবদূতীতি লোকেংস্মিংস্ততঃ স1 খ্যাতিমাগতা | 
স্বেহপি শ্রত্ব। বে! গ্রেব্যাঃ সর্বাথাতং মহানুরাঃ 
অমর্ষাপুরিত| জগযু্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা। 
ততঃ গ্রথমমেবা্ে শরশক্ত ষ্টবৃষ্টিভিঃ। 
ববর্ষ-ক্ধতা মর্ষান্তাং দেবীমমরারয়ং ॥ 
স1চ গান্ গ্রহিতান্ যাঁণান্ শুলচক্রপরশ্বধান্। 
চিচ্ছেদ লীলয়। খা তধনুর্ম,জৈর্াহেযুভিঃ ॥ 
তন্তাগ্রতস্তথ। কাঁণী শুলপাতবিদারিতান্। 
থটাঙ্গপোধিত্তাংস্চারীন্ কূর্তী ব্যচরৎ তদা | 
কমগুলু্জল।ক্ষেপহত্তবীর্ধ্যান্ হতৌজসঃ। 
বরঙ্গাণী চাকরোচ্ছন্ত্রন্ যেন যেন ন্ম ধাবতি॥ 
মাহেশ্বরী ব্রিশূলেন তথ! চক্ষেগ বৈষ্ণবী। 
দৈত্যান জখান কৌমারী তথ] শক্তাাাতিকোপনা। 
এন কুলিপর্াঁতেন শতশো দৈতাদাঁনবা:। 
পেতুর্বিদান্টিতাঃ পৃথ্যাং রুধিরৌধপ্রবর্ষিণঃ ॥ 
ভূগুগ্রহারবিধবন্ত! দং্টাশ্রক্ষতবঙ্ষসঃ | 
বরাহমর্ধযা-গ্পভংশ্চক্রেপ চ বিদীরিতাঃ ॥ 
নখৈর্বিদীরিতাংশ্চান্তান্ ভক্ষয়স্তী মহাস্থবান্। 
নারসিংহী চচারাজৌ। নাদা পূর্ণ দিগন্বর] ॥ 
চণ্ডাট্রহাটসরস্থর।; শিবদুত্যভিদুষিতাঃ। 

_ পেতুঃ পৃথিব্যাং গতিস্তীংস্তাংস্চখাদ1থ সা তদ|॥ 
ইতি মাড়গণং জ্ুদ্ধং মর্দয়ন্তং মহানুরান্। 
দুউ ভ্াপাউ্নধিবিটৈনে শুরদবারিট্সনিকাঁঃ। 
গলারনপরান্ দই! দৈত্যান্ মাতৃগণািতান্। 
যোদ্ধ,মভ্যাযযৌ। জুদ্ধে! বক্তবীজে] মহাঁহংঃ॥ 
র্তবিপূর্বদ! ভূমৌ গতত্ান্ত শরীরতঃ। 
সমুপততি মেখিস্ভান্তৎপ্রমাণতদানুরঃ | 
যুতুধে স গদাপাণিরিস্রাশক্া। মহাসুরঃ। 
ততশ্ৈত্জী শ্ববছেশ মকতবীজনতাড় ঘৎ। 
কুলিশেনাহতন্তাশ্ত তষ্ত সুত্ায শোণিতম্ । 

সমৃত্তপুত্ততে। যোধান্তজ্জ পান্তৎপরাক্রমাঃ ॥ 
যাবস্তঃ পতিত শ্তন্ত শরী রাদ্রকবিনবঃ| 
সতাবস্তঃ পুরুষ! জা ভাশ্ততী ধর্যবলবিক্ষমাঃ 

মার্কখেয়পুক্লাণম ? 

তে চাপি যুযুধুস্তর পুরুষ] রক্রসম্তব:) 
মমং মাতৃভিরতু গ্রশক্প পাতাঁতিভীষণম্ ॥ 
পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমন্ত শিরে। যদা। 
ববাহ রক্তং পুরুযাস্ততে! জাতাঃ সহম্রশঃ ॥ 

বৈঞণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ। 
গদয়। তাড়য়ামান এুঁজ্রী তমস্তুরেশ্বরম্ ॥ 
বৈষ্ণবীচক্রভিনন্ত রুধিরআবসম্তটৈঃ | 
সহম্রশে। জগথ্যাপ্তং তত্প্রমাপৈর্শহ দুরৈঃ ॥ 
শক্তা! জঘান কৌমারী বারাহী চ তখািন]। 
মাহেস্বরী ত্রিশূলেন রজবীজং মহাস্র়ম্ 
নম চাপি গদয়। দৈতাঃ সর্বা এবাহনৎ পৃথক্। 

মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রজবীজে। মহাসরঃ ॥ 

তন্তাইতস্ত বহুধা শরিশ্লাদিভিভূবি। 
পপাত যো বৈ রক্কৌঘস্তেনাসপ্কতশোহ্স্রাঁ; | 
তৈশ্চান্থুরান্কৃসস্ুতরনুটরৈঃ সকলং আগত 

বাপ্ুমাসীৎ ততো দেবা ভয়মাজগ,রত্তমম্ | 
তান্ বিষঞ্ান্ সুবান্ দৃষট। চিক! প্রাহ সত্বর]। 
উবাচ কাঁলীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু ॥ 
মচ্ছন্বপাতমস্ভূতান্ রক্তবিন্দান্ মহান্রান্। 
রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্তেণানেন বেগিতা| ॥ 
ভঙ্ষয়ন্তী চর রণে ত্ৎপন্নান্ মহান্থরান্। 

এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্য: ক্সীণরক্তো। গমিষাতি ॥ 
ভক্ষামাণান্্রয়া চোগ্রা ন চোত্পতন্তত্তি চাপরে ॥ 

ইতু/ক্তা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্। 
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্ ॥ 
ততোহনাবাজধানাথ গদয়। তত্র চণ্ডিক|ম্। 

ন চান্য! বেদন।ং চক্রে গদাপাভোহল্লিকামপি॥ 
তদ্যাহতদ্য দেহাৎ তু বনু স্তুত্রাঁৰ শোণিতম্। 
যতস্ততস্তদ্ধকে, ণ চামুণ্ডা সম্প্রতীচ্ছতি । 
মুখে সমুর্গত] যেহস্তা রক্তপাতানহাসুরাঃ। 

তাঁংস্চখাদথ চাঁমুণ্ডা পগো তন্ত চ শোণিতম্॥ 

দেবী শুলেন বজ্েণ বাণৈরদলিভিখটিটিঃ। 
অথান রক্ষবীজং তং চামুগ্ডাপীতশোণিতম্ ॥ 
স পপাত মহী পৃষ্ঠে শ্ত্রসজ্যমমাঁহতঃ। 

নীয়ক্তম্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাস্থরঃ ॥ 
ততস্তে হর্যমতৃলমবাপুত্িদশ। নৃপ। 
তেষাং মাতৃগণে! জাঁতো। ননর্তাঙাদোদ্ধতঃ 
ইতি মার্কগেয়ে মছাপুরাণে সাবণিকে মঙ্ব- 

স্তরে দেবীমাহাত্ো রক্তবীজবধেো! 
নামাষ্টাীতিতমোইধ্যায়ঃ। 



অফাশঈীতিতষোহ্ধ্যায়ঃ। 

একোননধতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

রাজোর!চ। 

বিচি্রমিদমাখ্যা'তং ভগবন্ ভবত। মম। 
দেব্যাশ্চরিতমাহাক্ব্যং রক্তরীজবধাশ্রিতম্ ॥ 

ভূয়শ্চেচ্ছামাহং শ্রোতুং রক্রবী্ে শিপাতিতঠ। 
চকার গুস্তে।.যৎ কর্ণ নিগস্তশ্চাতিকোপনঃ ॥ 

খাধিরূবাচ। 

চকার কোপমডুলং রজবীন্ষে নিপাতিতে। 
গুস্তান্ুরে। নিশুস্তশ্চ হতেঘস্তেযু চাহবে ॥ 
হম্যমানং মহাসৈন্তং বিলে ক্যা মর্ষসুন্বহন্ 
অভযধাবন্নি শুস্তে(খথ মুখ্যয়াইসরসেনয়। ॥ 
তস্য গ্রতন্তথ। পৃষ্ঠে পার্খয়োশ্চ মহান্্রাঃ। 
মনাষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্ুদ্ধ। হস্তং দেবীমুপাধযুঃ ॥ 
আজগাম মহ্থাবীর্য্যঃ শুস্ভোইপি শ্ববলৈবৃতিঃ | 
গিহস্বং চ্ডিকাং কোপা কতা যুদ্ধন্ত ম[তৃভিঃ ॥ 
ততো যুদ্ধমতীবাসীদ্দেব।] শুস্তনিশুস্তয়োঃ। 
শরবর্দমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ ॥ 
চিচ্ছ্দাস্তাগুরাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকাণ্ড শরোত্কটৈঃ। 
তাড়য়ামাস চাঙ্গেযু শস্ত্রোঘৈরন্থুরেশ্বরো ॥ 
নিশুস্তে। নিশিতং থড়াং চর্দ চাঁদায় স্ুপ্রভম্। 

অতাঁড়য়নদ্ধিৎ সিংহং দেবা! বাহনমুত্তমমূ্॥ 
ভাডিতে বাহনে দেবী ক্ষুরপ্েণাসিমুন্তমম্। 

পিশুস্তস্তাণ্ড চিচ্ছেদ চর্ম চাপ্যষ্টচন্্রকম্। 
ছিন্নে চম্মণি খড়ো চ শক্তিং চিক্ষেপ সোইস্ুরঃ | 
তামপান্ত দ্বিধ! চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্॥ 
কোপায়াতো নিশুস্তে[ংথ শুলং জগ্রাহ দানরঃ। 
আয়াতং মুষ্তিপাতেন দেবী তচ্চা প্যচুর্ণয়ৎ | 
আবিধ্যাথ গদাং সোহপি চিক্ষেপ চগ্ডিকাং গ্রতি। 
সাগি দেব্যা ভ্রিপুলেন ভিন্ন! তন্মত্বমাগতা ॥ 
ততঃ পরশগুহস্তং ভমায়াস্তং দৈত্যপু্বম্। 
আহত্য দেবী বাণোৌটঘরপাতয়ত ভূতলু। 
তশ্মিন্ শিপতিতে ভৃমৌ নিশুস্তে তীমবিক্রমে । 
ভ্রাতধধ্যতীবসংক্ুদ্ধঃ শ্রযযো হত্বমস্িকাম্। 
স রঘস্থস্তথাতুাচৈগহীতপরমাযুধৈঃ | 
ভূজৈরষ্টাভিরতুলৈর্কর্যাপ্যাভেষং বতৌ নমঃ ॥ 
তমায়াস্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ। 
জ্যাশবধাপি ধন্থষশ্চকারাতীব হুঃসহুম্ | 
পুরয়ামাম ককুভে। নিজবপ্টাস্বনেণ চ। 

১৪৯ 

মমশ্তদৈত্যসৈম্তানাং ভোজোবধবিধারিন| ॥ 
ততঃ সিংছে। মহা নাপৈষ্তাজিতেতমহামটদঃ। 

| পৃরয়ামান গগনং গাং তথোপদিশো দশ ॥ 
ততঃ কালী সমুৎ্পত্বা গগনং ক্মামতাড়য়ৎ। 
করাভ্যাং তন্িনাদেন প্রাকৃন্গনাস্তে তিরোহিতা:॥ 
অউ্টট্রহাসমশিবং শিবদুষ্ঠী চকার হ। 
তৈঃ শবৈরমূরাস্্েন্থঃ শুস্তঃ কোপং পরং যয ॥ 
হুরাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্টেতি ব্যাব্রহারাছ্িক। যদ! । 
তদ] জয়েত্যভিছিতং দেবৈরাঁকাশসংস্থিতৈঃ ॥ 
শুস্তেনাগত্য যা শকির্দক্কা। জালাতিতীষণ!। 
আর্নাস্তী বহ্ছিকুটাও1 স। নিরস্ত1 মহোহয়।॥ 
মিংহনাদেন শুস্তস্ত ব্যাধং লোকক্রয়াস্তরম্। 

নির্ধাতনিশ্বনে! ঘোরে জিতবানবনীপতে ॥ 
শুস্তমুক্াগুরান্ দেবী শুস্তস্তৎপ্রহিতাঞুরান্। 
চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈ শতশোহথ সহঅশঃ ॥ 
ততঃ সা চণ্ডিকা কুদ্ধ! পুলেনাভিজঘাঁন তঙগ্। 
স তদদাভিহতো ভূমৌ মুচ্ছিতো নিপপাত হ॥ 
ততো নিশুস্তঃ সম্প্রাপ্য চেতনা মাত কার্ম,কঃ। 

আাজঘান শরৈর্দেবীং কালীং কেশয়িণং তথ! ॥ 
পুনশ্চ কৃত্বা বাহনামযুতং দন্ুজেশ্বরঃ। 

চত্রাঁযুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাঁস চীগকাম্। 
ততো ভগবত কুদ্ধ? হূর্ণ। হূর্গার্তিনাশিনী.। 
চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি ত্বশরৈঃ শায়কাংস্চ তান্॥ 
ততো! নিশুপ্তেো। বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম্। 
অভ্যধাঁবত বৈ হস্তং দৈত্যসেনাঁনমাবৃতঃ ॥ 
তশ্তাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা। 
থড়োন শিতধারেণ স চশূলং সমাদদে ॥ 
শুলহস্তং সমায়ান্তং নিশুস্তমমরার্দিনম্। 
হৃদি বিবাঁধ শুলেন বেগাবিদ্ধেন চ্ডিক ॥ 
ভিন্নন্ত তন্ত শুলেন হদয়ারিঃশ্তো২গরঃ। 
মহাবলে! মহা বীর্ধন্তিষ্েতি পুফযে! বদন্ ॥ 
তন্ত নিষ্ামতে। দেবী গ্রহ দ্বনবৎ তদা। 
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়েগান ততো২স!বপতন্কুৰি ॥ 
ততঃ সিংহস্যখাদে গ্রদংঘ্রাক্ষুঞশিরোধরান্। 
অসুরাংস্তাংস্তথা কালী শিবদু্ী তথাপয়ান্ 

কৌমারীশক্িনিতিয়াঃ কেচিন্নেশুর্মহা বরা; | 
ত্হ্ধ। বমন্পুক্ষেম তোয়েমাছে নিরাকতাঃ ॥ 
মাহেষরীরিুগেন তিল্লাঃ পেতৃত্তথাপরে। 
বারাহীতুগদাঁতেন কে চিচ্ুপাঁকৃত] ভুবি ॥ 
খণখগুঞ্জ চজেণ বৈষব্যা নাং নাঃ ॥ 

ঠা 

নি 

০ উট 
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বঙ্জেণ চৈক্রীহন্ঞাগবিুক্েন তথ]পয়ে ॥ 
কেচিথিনেশুরন্থরাঃ কেচিন্নষ্া মহাহংাথ। 
তক্ষিতাশ্চাপরে কালীশিবদৃতীম্বগা ধিটৈ2 ॥ 

ইতি মার্কওেয়ে মহাঁপুরাণে সাঁবধিকে মহৃস্তরে 
দেবীমাহাষ্মো নিশুভভভবধো নামৈকোন- 

নবতিতমোহ্ধযায়:| 

নবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

খধিরুবাঁচ।, 

নিশুস্ভং নিহতং দৃষ্ট| ভ্রাতরং গ্রাগসন্মিতমূ। 

হন্যমাঁনং বলঞগৈব গুস্তঃ ক্রুদ্ধোহ্বরধী চঃ ॥ 

বলাবলেপদুষ্টে ত্বং ম! ছর্গে গর্বামাবহ। 

অন্ঠাসাঁং বলমাশিত্য যুধ্যসে যাতিম'ণিনী ॥ 
দেবাবাচ। 

একৈবাহং অরগত্যন্র দ্বিতীয়! কা মমাপর1। 
গশ্ঠৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশস্ত্যো। মদ্বিতৃতয়ঃ ! 

খষিরুবাচ। 
ততঃ সমন্তান্তা 'দেব্য ব্রন্ধা ীপ্রমুখা লয়ম্। 

ত্ন্ত! দেব্যান্তনৌ জগ্ম,রেকৈবাসীৎ তদাস্িক ॥ 
দেবাবাচ। 

অহং বিভূত্য বহুভিরিহ রূটপর্যদ। স্থিতা। 
তৎ সংহ্ৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠামযাজো স্থিরো৷ তব |! 

খষিরুবাচ। 
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দ্েব্যাঃ শুস্তস্ত চোভয়োঃ। 

পশ্তুতাং সর্বদেবানামসুয়াণাঞ্চ দারুণম্ ॥ 

শরবর্ষৈঃ শিটিঃ শন্ত্ৈত্তথাজৈশ্চৈব দারটৈঃ। 
তয়োযু্বমতৃত্ু়ঃ সর্ববলোকভয়ন্করমূ। 

'দিব্যান্তস্রাণি শতশো মুমুচে যান্ত থান্থিকা। 
বভগ্জ তানি দৈতোন্রস্তত্প্রতীঘাতকর্তৃভিঃ ॥ 
মুজানি তেন চান্তাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী। 
বভগ্জ লীলটক়খোগ্রহঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ ॥ 
ততঃ শরশটতর্দেবীমাদ্দীদয়ত লোইসরঃ 
সাঁপি তথ কুপিত দেবী ধঙ্গুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ॥ 
ছিন্নে ধমুঘি দৈত্োন্্স্তথ! পক্তিমখাদদে। 
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তাঁমপ্যন্ত করস্থিতাম্ ॥ 
ভতঃ খড়্ামুপাদায় শতচন্ত্রঞ্চ ভামুমৎ। 
অভাধাব* তদ। দ্বেবীং দৈত্যানামধিপেস্বরঃ॥ 

মার্কখেরপুরাগম্ 1... 

তন্তাপতত এবাশু খঙ্জাং চিচ্ছেদ তত্ডিক1। 
ধনুর্শ, কৈ: শিতৈর্বাৈশ্চর্ম চার্ককরামলম্ ॥ 
হতাশ্বঃ স সদ! দৈত্যশ্ছিন্ধন্বা বিসারধি2। 
জগ্রাহ মুদগরং ঘোরমদ্দিকানিধনোদ7৩: ॥ 
চিচ্ছেদ।পততস্তন্ত মুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈ:। 
তথাপি সোহত্যধাবৎ তাং মুষ্িখুদ্যম্য বেগবান । 
সমুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুজবঃ। 
দ্েব্যান্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরন্ততাড়য়ৎ 
তলপ্রহারাভিহতে। নিপপাত মহীতলে । 
স দৈত্যরাজঃ সহস। পুনরেব তথোখিতঃ ॥ 
উত্পত্য চ প্রগৃহ্যোচৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ। 
তহাপি সা নিরাধার| যুযুধে তেন চণ্ডিক॥ 
নিষুদ্ধং খে তদ1 দৈত্যশ্চগুকা চ পরম্গরম্। 
চক্রতুঃ প্রথমং পিদ্ধমুণিবিম্ময়কারকম্ ॥ 
তন্ে। নিষুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাখিক! সহ। 
উৎ্পাত্য ভ্রাময়মাস চিক্ষেপ ধরণীতলে ॥ 
ন ক্ষিপ্ত ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্যম্য বেগিতঃ। 
অভ্যধাবত ছুষ্টাত্ব। চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়। | 
তমায়াস্তং ততে। দেবী সর্ধদৈত্যজনেশ্বরম্। 
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্বা শুলেন বক্ষপি ॥ 
সগতাস্ুঃ গপপাতোর্বাাং দেবীশূলা গ্রবিক্ষতঃ | 
চালয়ন্ সকলাং পৃথীং সান্ধিধধীপাং সপর্বতাম্। 
ততঃ গ্রসন্নমখিলং হতে তশ্সিন্ ছুরাম্মনি | 
জগৎ স্বান্ামতীবাপ নির্শলঞ্চাঁভবন্নভঃ ॥ 
উতৎপাঁতমেঘা£ সোক্ক! যে গ্রাগ।সংস্তে শমং যযুঃ 
সরিতো মার্গবাহিন্তস্তথাসংস্তত্র পাতিতে ॥ 
ততো দ্েবগণাঃ সর্ব হর্ষনির্ভরমানসাঃ। 
বভূবুর্নিহতে তন্মিন্ গন্ধরর্বা ললিতং জণ্ঃ ॥ 
অবাদয়ংস্তথৈবান্তে ননৃতুশ্চাপপরোগণাঃ। 
ববুঃ পুণযান্তথা বাতাঃ সুগ্রভোহভূদ্দিবাকযঃ | 
জজলুম্চাগ্য়ঃ শাস্তাঃ-শাস্তদিগ্ৰনিতশ্বনাঃ ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে সাঁবণিকে মন্- 
স্তরে দেবীমাহাত্যোয শুস্তবধো! নাষ 

নৰতিতমোধ্ধ্যায়ঃ। 



একনবতিতযোইধ্যায়ঃ। 
একনবতিতযোহধ্যায়ঃ 1 

ঙ ০ ৬০০০৬ 
ঠ ড় হ 

খধিরুবাচ। 
দ্বেব্য হতে তত্র মহান্ুর়েন্দে 
সেক্র।ঃ স্বর। বহ্িপুর়োগমান্ত।ম্। 
কাত্যায়নীং তুষ্ট বুরিষ্টলস্তা- 
দ্বিকাশিবক্ঞা ত্ত বিকাশিতাশাঃ | 
দেবি প্রপক্সার্তিহরে প্রসীদ 
গ্রসীদ মাতর্জগতোহখিলন্য । 

( প্রনীদ বিশ্বেশ্বরি গাহি বিশ্বং 
ৃ ত্বমীখুরী দেবি চ্রাচরস্তা 
| আধারভূতা জগতন্বমেকা 

মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাঁসি। 

অপাং শ্বরূপস্থিতয়। ত্বয়ৈত- 

দাঁপ্যাবযতে কৃতন্গ মলজ্ঘযবীর্যো ॥ 
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনস্তবীর্য্য 

খিশ্বম্ত বীজং পরমাসি মাঁয়। 
সম্মোছিতং দেবি সমস্তমেতৎ 

তং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্কিহেতুঃ ॥ 
বিদ্যাঃ সমস্ত।ম্তব দেবি ভেদাঃ 

ঘিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎস্ু। 

ত্বপ্নৈকয়। পৃরিতমন্বয়ৈতৎ 
ক] তে স্ততিঃ স্তব্যপরা পরোজিঃ ॥ 

বভূতা যদ দেবী স্বর্ণমুক্তিপ্রদাগ্লিনী। 
সততা স্ততয়ে কা বাতবস্ত পরমোক্তয়! ॥ 

নত বুদ্ধিবূপেণ জনন্ত হৃদি দংস্থিতে । 
ঘাপবর্গদে দেবি নারাক়ণি নমোহম্ত তে ॥ 
লাকাষ্।দিরূপেণ পরিণাম প্রদারিনী | 
শ্বন্তোপরতৌ শক্তে নাঁরায়ণি নমোহস্তব তে ॥ 
বমল্মঙ্গলো শিবে সর্বার্থপাঁধিকে। 
রণো ত্রাম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ 
িস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভৃতে সনাতনি। 
পীশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্্র তে॥ 
ণাগতদীনার্ভপরিত্রাণপরারণে | 
্ার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত তে॥ 
সযুক্তবিমানস্থে বরহ্গানীরপধারিণি। 
টীশাভংক্ষরিকে দেবি নারাঁয়ণি নমোহস্ত তে। 
শৃলচজ্কাহিধরে মহাবৃষতবাহিনি। 
হেস্বরীশ্বরূপেণ নারায়পি নমোধস্ত তে। 

১৩৩ | 

ময়ুরকুকুটবৃতে মহাশিধরেইমঘে। 
কৌমারীরূপসংক্কানে নারাস্মশি নসোইস্ত তে । 
শঙ্খচক্রগদাশাঙ্গৃহীতপরমায়ুধে। 
প্রসীদ বৈষবীরূপে নারার়ণি নমোহস্ত্ তে। 
গৃহী তোগ্রমহা চক্রে দংস্রোন্ধ তবসন্ধরে। 
বরাহুরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোইস্ত তে | 
নৃদিংহরূপেণোগ্রেণ হস্ধং দৈতাান কৃতোদামে। 
ব্রলোকাত্রাণসহিতে নারারণি নমোহস্ত তে। 
কিরীটিনি মহ|বজ্ে সহত্রনয়নোজ্জলে। র 
বৃত্রপ্রাণহরে চৈজ্ি নার।য়ণি নমোইস্ব তে ॥ 
শিবদৃতীশ্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে। 
ঘোররূপে মহারাবে নারায়শি নমোহস্ত তে ॥ 
দংস্টাকরাপবদনে শিরোয়ালাবিতৃষণে। 
চাখুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমে'ইস্তব তে॥ 
লক্ষি লঙ্জে মহাবিদে শ্রন্ধে পুষ্টি শ্বধে ধবে। 
মহারাত্রি মহাবিপো নারায়ণি নমোইন্্ব তে |. 
মেধে সরম্বতি বরে ভৃতি বাত্রবি তামসি। 
নিয়তে তবং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোহত্ত তে॥ 
সর্বস্বরূপে সর্কেণে সর্বশক্কিসমন্ষিতে। 
ভয়েভ্যন্্রাছি নো দেবি ছুর্গে দেবি নমোহম্বতে॥ 
এতৎ তে বদনং সৌম]ং লোচনত্রয়ভূষিতম্। 
পাতু নঃ সর্বভূতেভ/ঃ কাত্যাক়নি নমোহস্ত তে! 
জাগাকরালমত্যুগ্রমশেষান্ুরনথদ্নম্। 
ত্রিশূলং পাতু নে! ভীতের্ডদ্রকালি নমোহস্্র তে। 
ছিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বমেনাপূর্ধ্য যা জগৎ। 
সা ঘণ্ট। পাতৃ নো দেবি পাপেত্যো নঃ স্থৃতানিব | 
অস্থরাস্থগ্বনাগন্কচচ্চিতন্তে কর়োজ্লঃ | 
শুভায় থড্ো। ভবতু চকে স্বাং নতা বয়ম্ ॥ 

রোগানশেবানপহংদি তুষ্ট 
রুষ্টা তু কামান্ সকলানতীষ্টান্। 
স্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং 
স্বামাশ্রিতা হাশ্রয়তাং প্রযান্তি ॥ 

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বরাদয 
ধর্মঘিবাং দেবি মহান্ীণাম। . 
রূপৈরনেকৈর্ধহৃধা ত্বমূর্তিং 
কত্বাস্বিকে তৎ প্রকরোতি কাণ্ড । 
বিদ্যান্গ শামেযু বিবেকদীপে- 
ঘাদোযু বাক্োেধু চ কাত্বান্তা। 
মমন্বগর্ভেধতিমহান্ধকাঁরে 
বিভ্বাময়ত্যেতদত্তীব বিশ্বমূ1 



১৩৪: মার্কতেয়পুরাণমূ। 
রক্ষাংসি হত্রে।্রবিষাশ্ নাগা 
যজাররে! দন্থ্যুবলানি যত্র। 
দাবানলো যত্র তথান্কিমধ্য 

তত্র স্থিতা ত্বং পরিপানি বিশ্বমম্। 
বিশেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং 
বিশ্বাত্মিক। ধারয়লীতি বিশ্বম্। 
বিশ্বেশবন্দ)1 ভবস্তী ভবস্তি 
বিশ্বাশ্রয়। যে ত্বয়ি ভক্তিনআঃ ॥ 
দেবি গ্রসীদ পরিপালয় নোহরি ভীতে- 
নিত্যং যথাম্থরবধাঁদধুনৈব সদাঃ। 
পাপামি সর্বজগতাঞ শমং নয়া 
উৎ্পান্ঠপাকজনিতাঁংশ্চ মছোপসর্গান্ 

প্রণতান।ং প্রপীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিপি। 
ত্রৈলোকাবামিনামীড্যে লৌকানাং বরদ। ভব। 

দেব্যুবাচ । 
বরদাহং জ্ুরগণ1 বরং যং মনসেচ্ছুথ । 

তু বৃথুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকাধকম্ ॥ 
দেব। উচুঃ। 

সর্ধাবাঁধাপ্রশমনং ব্রিলে।ক্যন্থাখিলেশ্বরি । 
এবমেব তয় ফার্যযমল্্ম দৈরিবিনাশনম্ ॥ 

দেবুযুবাচ । 

বৈবস্বতেহস্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে । 
গুস্ভে। নিশুস্তশ্চৈবান্তা বুৎপতন্তেতে মহাস্থরৌ ॥ 
নন্দগোধগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসস্তবা । 
ততন্তৌ নাঁশয়িষ্যামি বিদ্ধ্যাচলনিবামিনী ॥ 
পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ বূপেণ পৃথিবীতলে। 
অবতীর্ধ্য হনিষাামি বৈপ্রচিত্তাংস্ত দানবান্। 
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈএচিত্ান্ মহাস্রার । 
রক্ত। দত্ত! ভবিষ)স্তি দড়ি মীকুস্থমোপমাঃ ॥ 
ততে। মাং দেবতা ঃ হ্র্গে মর্তযলোকে চ মানবাঁঃ। 

স্তবস্তে! ব্যাছরিষ্যস্থি সততং রক্দস্তিক[ম্ ॥ 

ভূয়শ্চ শতবাধিকা মনাবৃষ্ট্যামনস্তমি। 
মুনিভিঃ সংস্কৃত ভূমৌ সম্ভবিষামাযোনিজ। ॥ 
ততঃ শতেন নেগ্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যম্ুনীন্। 

কীর্তরিষ্যস্তি মজা; শতাঙ্গীমিতি মাং ততঃ ॥ 
ততোঙ্হমখিঙাং লোকমাত্মদেহসমুত্তবঃ। 

ভরিষাামি সুরা শাঁকৈরাৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥ 

শাকস্তরীতি বিখ্যাতিং গদ| যান মাহং ভূবি। 
তব্্ৈর চ বধিষ্যামি ছুর্গীমখ্যং মহালুরম্॥ 
দুর্গ দেবীতিবিধ্যাতং শুদ্মে নাম ভবিধ্যতি। 

পুনম্চাহং ষদা তীমং রূপং কৃত্ব। হিমাচলে। 
রক্ষাংলি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ভ্রাণকারণাৎ | 
তা ম'ং সুনয়ঃ সর্ব স্তোষ্যস্ত্যানভ্রমূত্তয়ঃ। 

ভীম! দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাঁম ভবিষ।তি ॥ 
যদারুণাধ্যবতরেলোকো মহাব।ধাং'করিষাতি। 
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসজ্খো যষটুপদম্ ॥ 

দৈলোক্যন্ত ছিতার্থায় বধিষামি মহালুরম্। 
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাম্তদ স্তোষ্যস্তি সর্বতঃ। 
ইখং যদ যদ। বাধ! দানবোখ। ভবিষ্যতি। 
তদ1 তদাবতীর্য।াহং করিষ্যাম্যরিনজ্কর়ম্ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে সাবণিকে মন্ব- 
স্তরে দেবীমাহাত্মো দেব্যাঃ স্তৃতি- 

নামৈকনবতিতমোহ্ধায়ঃ | 

আপ পন 

দ্বিনবতিতমোহধ্যাঁয়ঃ | 

দেবাবাচ । 
এভিম্তটৈশ্চ মাং নিত্যং স্ঞোষ্যতে যঃ সমাহিত! 

তশ্তাহং সকলাং বাধাং শমরিষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ 

মধুটকটভনাঁশঞ্চ মহিষান্ুরঘা তনম্। 
কার্তরিষ্যত্তি যে তদ্ব্ধং শুস্তনিশুস্তয়োঃ ॥ 

অষ্টম্যঞ চতুর্দগ্তাং নবম্যা ঞেকচেতসঃ। 
শ্রোষাস্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্মযমুত্তমম্॥ 

ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদস্কতোথ। ন চাপদঃ। 

ভবিষ্যতি ন দারিদ্রাং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্। 

শক্রতে। ন ভয়ং তশ্ত দস্ুতো। বা ন রাজতঃ। 

ন শশ্বানলতোয়ৌঘ।ৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি॥ 

তন্মান্মমৈতম্মাহাত্মাং পঠিভব্যং সমাহিতৈঃ। 

শোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং শ্বস্তায়নং হি তৎ। 

উপসর্গানশেষাংস্ত মহামারীসমুত্তবান্। 
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্মাং শময়েন্মম | 

য্্রেতৎ পঠ্যতে সমাঙ্নিত্যমার়তনে মম। 

সদ! ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সান্সিধ্যং তত্র মে স্থিতম্। 

বলিপ্রদ্দানে পুজায়ামগ্লিকার্ধ্য মহোৎসবে। 
সর্বং মটৈতচ্চরিতমুচ্চর্য্যং শ্রাব্যমেব চ॥ 

জানতাজানতা বাপি বলিপুজাং তথ! কৃতাম্। 

প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহং শ্রীত্যা বকিহোমং তথ! কৃত! 

শরৎকালে মহাপুজ। ক্রিন্বতে ঘ। চ বাধির্কী। 



ভ্রিনবতিতমোধ্ধ্যায়ঃ। ” ১৬৫ 
স্তাং মনৈতজ্মাহাস্মাং শ্রত্ব! ভক্তিসমন্থিতঃ ॥ 
র্বাবাঁধবিনির্দকে। ধনধান্তন্থুতাখিতঃ। 
দুষ্যো মতপ্রসাঙ্জেন ভবিষ্যতি ম সংশয়ঃ ॥ 
ত্ব। মমৈতম্মাহাত্বাং তথ[চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ। 
রাক্রমঞ্চ যুদ্ধেতু জারতে নির্ভয়ঃ পুমান্ ॥ 
(পবঃ সংক্ষয়ং যাস্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে। 

দতে চ কুলং পুংসাঁং মহাত্ম্যং মম শৃণুতাম্॥ 

স্তিকর্মণি সর্ব তথ। ছুঃস্বপ্ন দর্শনে । 
হুপীড়ান্থ চোগ্রানু মাহাস্ব।ং শৃণুয়াম্মম ॥ 
পসর্গাঃ শমং যাস্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ | 
সবপ্নঞ্চ নৃভিদৃষ্টিং সুঙ্বপ্নমুপজায়তে ॥ 
লগ্রহাত্তিভূতানাং বালানাং শাস্তিকারকম্। 

জাতভেদে চ নৃণ[ং মৈশ্ৰীকরণমুততমম্ ॥ 
বৃত্তানামশেষাণাঁং বলহানিকরং পরম্। 
ক্ষাতৃতপিম্াচানাং পঠনাদেব দাশনম্ | 
বং মমৈতম্মাহাক্ত্যং মম সন্নিধিকারকম্। 
গপুষ্পার্ধচধূপৈশ্চ গন্ধরী পৈস্তথোত্ত মৈ ॥ 
প্রাণাং ভোজনৈর্হোটমঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহনিশম্। 
ন্তৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ গ্রদানৈর্বত্নরেণ য| ॥ 
ীতির্মে ক্রিয়তে পান্সিন সক্কুৎ সুচরিতে শ্রুতে 
তং হরতি পাঁপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি ॥ 

দাং করোতি ভূতেত্যো জন্মনীং কীর্তনং মম | 
দধষু চরিতং যম্মে ছুঃদৈত্যনিবর্ধণম্। 
শ্মিন শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জাঁয়তে 

মাভঃ স্বতয়ো যাশ্চ যশ্চ ব্রহ্মধিভিঃ কৃতাঃ। 
*ণ। চ কৃতাস্তাস্ত গ্রষচ্ছত্তি শুভাং মতিম্॥ 
রণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্লিপরিবারিতঃ। 
হাতি্বাবৃতঃ পৃষ্ঠে গৃহীতো বাপি শঙ্গডিঃ 
'হব্যাস্াগ্থযাতে। বা বনে বা বনহস্তিভিঃ। 

গা জুদ্ধেন বাজ্ঞপ্ে। বধ! বন্ধগতোহপি বাঁ 
ঘৃুগিতো বা বাতেন স্থিতঃ পো'তে মহার্ণবে | 
তৎ্স বাপি শঙ্বেযু সংগ্রামে ভৃশদাঁরুণে ॥ 
বাবাধাহ ঘেরা যেদনাভ্যদ্দিতোহপি বা। 
টন মটৈতচ্চরিতং নরে। মুচ্যেত মন্কটাৎ ॥ 
 প্রভাবাৎ সিংহা?য1 দশ্তযষে! বৈরিণস্তথ]। 
দেব পলারস্তে সমর তশ্চরিতং মম ॥ 

ৃ খধিরবাচ। 

জা সা ভ্ীবতী টত্ডিকা চগণ্ডবিক্রম 
ঠতামেব দেবালাং তজৈবাস্তরধীয়ত ॥ 
ইপি দেঘ। নিরাতিস্কাঃ শ্বাধিকারান, বা পুরা 

যজ্ঞতাগতূজঃ নর্ষে চক্তুধিনিহতারয়ঃ | 
দৈত্যাশ্চ দেব্য। নিহত শুস্তে দেবরিপৌ, যুধি। 
জগদ্বিধ্বংসিনি তন্মিন্ মহোগ্রেইতুলবিক্রমে ॥ 
নিশুস্তে চ মঙজাবীর্ষযে শেষাঃ পাতালমাষযুঃ | 
এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ। 
সন্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্ ॥ 
তধৈতন্মোহতে বিশ্বংসৈব বিশ্বং গ্রহয়তে। 
সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তৃষটা খদ্ধিং গ্রযচ্ছতি ॥ 
বাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রদ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর। 
মহ/কালা। মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া | 
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্ির্ভবত্যজা। 
স্িতিং করেতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী 
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর দ্বিগ্রদা গৃছে। 
সৈবাভাবে তথাপক্ীধিনাশায়োপত্জায়তে ॥ 
স্তত! সম্পৃূজিতা পুশৈধূপগন্ধাদিভিন্তথ। 
দদাতি বিত্বং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্মে তথা শুভাম্। 
ইতি মার্কতেয়ে মহাপুরাণে সাবধিকে মহস্তরে 

দেবীমাহাত্মো শুস্তনিশুস্তবধে! নাস 
দ্বিনবতিতমোধ্ধায়ঃ। 

ভ্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ। 
১ 

খষিরুব চ। 
এতৎ তে কথিতং ভৃপ দেবীমাহাত্তযমুস্তমম। 
এবন্প্রভাঁব| সা! দেবী যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ 
বিদ্য। ততৈব ক্রিয়তে তগবদ্ধিষুম রয়! | 
তয় ত্বমেষ বৈশ্রশ্চ ততৈবান্তে বিবেকিনঃ। 
মোহৃস্তে মহিতাশ্ৈব মোহমেষ্যস্ি চাপয়ে | 
তামুপেহি মহার[জ শরণং পরমেশ্বরীমূ। 
আরাধিত] সৈব নৃণাং ভোগম্বগাগবর্গদা ॥ 

মার্কণ্ডেয় উবাচ। 
ইতি তন্ত বচঃ ক্রত্ব। সুরথঃ স.নক়্াধিপঃ। 
প্রণিপত্য মঙ্া্াগং তমবষং শংগিতত্রত্ ॥ 
নিব্বিগ্লোহতিমমদ্থেন রাজ্যাপহয়ণেন চ। 
জগাম সদ্যস্তপসে সচ টসে! মঙ্গাঁুনে ॥ 
সন্দর্শনার্থমন্থায়। নরদীপুলিনসংস্থিতঃ | 
সচ বৈশ্দ্তপত্ভেপে দেবীহৃকং পরং জপন্ | 
তৌ তন্মিন্ গুলিনে দেব্যা; কৃ মৃষ্ধিং মহীমস্্ীম্ 
জর্ণাং চত্রতুত্তস্তা; পুষ্পধূদারিতর্প গৈঃ 1 
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নিরাহারো যতাহারো তন্মনক্কে। মমাছিতৌ । 
দদতৃস্তোৌ বণিঞ্চেব মিজগান্রাসগুক্ষিতম্ | 
এবং সমারাধয়তোস্তি ভির্ধের্ধতা ত্বনোঃ। 
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চ্ডিকা ॥ 

দেব্যুবাচ। 
যত প্রার্থাতে ত্বয়া ভূপত্তব়! চ কুলনদান। 
মত্তপ্তৎ প্রাপ্যঠাং সর্বং পরিভুষ্টা দদামি তৎ॥ 

মার্কণেয় উাচ। 
ততে। বব্রে নৃগো। রাগ্যমবিভ্র-শ্ন্ত জন্মনি। 
অত্র চৈব নিজং রাজাং হতশক্রবলং বলাৎ। 
মোহপি বৈশ্তন্ততে| জ্ঞানং বত্রে ঘির্কিপ্রমানসঃ। 
মমেত্যহমিতি প্রাঃ মঙ্গবিচ্যুতিকারকম্ | 

দেবুাবাচ। 
শ্বন্নৈরহোভিনৃ্পতে স্বরাজ" প্রাপ্ধ্যতে ভবানৃ। 
হত্বা রিপুনক্থলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি ॥ 
মৃতশ্চ ভূয়ঃ সন্প্রাপা জন্ম দেবাদ্বিবস্বতঃ| 

সাবর্ণিকো নাম মন্র্ভবান ভুবি ভবিষাতি ॥ 
বৈশ্ববর্ধ্য ত্বয়্া যশ্চ বয্ধোইন্মতোহভিবাঞ্িতঃ। 
তং প্রযচ্ছামি মংসিক্োৈ ভব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥ 

মার্কণেয় উবাচ। 
ইতি দখা! তঙ্জোর্দোবী যখাভিলধিতং বরমু। 
বভৃবান্তর্হিত। মদেযো তক্তা] তাড্যামভিষ্টতা। ॥ 
এবং দেবা! বরং লব্ধ সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্যতঃ। 

হূর্যযাজ্জগ্ম সমাঁদাদ্য সাবর্ধির্ভবিতা মন্ুঃ ॥ 
ইতি সার্কগেয়ে মহাপুরাণে পাঁণিকে মন্বস্তরে 

দেবীমাহাত্যং সমাং ত্রিনবতি- 
তমোধ্ধ্যায়স্চ | ১ 

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ। 

মার্কতেয় উবাচ। 
সাবধিকমিদং লম্যক্ প্রোক্ং মনস্তরং তব। 
তখৈব দেবীমাহাত্ম্যং মহ্যান্ুরধাতনম্ 1 

উৎপত্বয়স্চ ঘা! দেবা মাতৃণাঞ্চ মহাহবে। 
তখৈব সম্ভবে! দেব্যাশ্চামুণ্ডায়। যথ। ভবঃ। 
শিবদৃষ্ঠযাশ্চ মাহাত্ম্যং বধঃ শুস্তনিশুস্তয়োঃ। 
রজবীজবধশ্চৈ সর্বমেতৎ তবোদিতম্ ॥ 
শ্রয়তাং যুমিশার্দুল সাবর্ণিকমখাপর়ম্। 
দক্ষপুজশ্চ লাবর্ণ ভাব যে। নবমে! মন্থুঃ | 

মাকখোপুর়াশমূ। 

কথয়ামি মনোত্তন্ত যে দেব] মুলয়ে বৃপাঃ। 
পারা মরীচিভর্গাশ্চ দুধর্দাগস্তধা সুরঃ ॥ 
এতে ত্রিধা ভবিবাস্তি সর্ব দ্বাদশকা গণাঃ। 
তেষামিজ্র ভবিষাস্ত সহ্ম্রাক্ষো মহাঁবলঃ ॥ 

সাম্প্রতং কার্তিকের! ষে। বন্ধিপুত্রঃ ষড়াননঃ। 
অদ্ভূতে। নাম শক্রোঁংসৌ ভাবী তন্তাস্তরে মনে 
মেধাতিথির্বস্থঃ মতো জ্যোতিক্মান্ ছাতিমাংসত 
সপ্তর্যয়োহস্তঃ সবলন্তথান্তো হব্যবাহনঃ ॥ 
ধৃষ্টকেতুর্বর্থকেতুঃ পঞ্চহন্তে। নিরাময়ঃ। 
পৃথুশ্রবাস্তথার্চ্মান্ ভূছ্যরিয়ো বৃহত্তয়ঃ ॥ 
এতে নৃপস্থতান্তন্ত দক্গপুত্রন্ত বৈ নৃপাঃ। 
মনোস্ত দশমন্তান্তচ্ছ, গু মন্বত্তপ্ং দ্বিজ ॥ 

মন্বস্তরে চ দশমে ক্রক্ষপুত্রস্ত ধীমতঃ। 
সুখাসীন1 নিরদ্ধাশ্চ ভরিগ্রকারাঃ স্থুর!ঃ শ্বৃতাঃ। 
শতমনংখা! হি তে দেবা ভবিষ্য। ভাবিনে। মনে 
শান্তিরিজ্্স্তথ। ভাবী সর্বেরিন্তরগুপৈযুতিঃ। 
সওর্ষীংস্ত/ন্ নিবোৌধ ত্বং যে ভবিষ্যস্তি বৈ তা 
আপোমৃত্তিহ্বিষ্মাংশ্চ সুকৃতো সত্য এব চ। 
নাতাগোহ্গপ্রতিমশ্চৈব বাশিষ্ঠশ্চৈব সপ্তম | 
সুক্ষেত্রশ্চোত্তমৌজাশ্চ ভূরিসেনশ্চ বীর্ধ্যবান্। 
শতানীকোহথ বৃষতে] হানমিত্রে। জয়ন্ত্রথঃ ॥ 

ভূরিছ্যয়ঃ সপর্ব। চ তন্তৈতে তনয়! মনোঃ। 
ভবিষায। ধর্মপুত্রস্ত সাবর্ণস্তাস্তরং শৃণু ॥ 
বিহজ্জমাঃ কামগ!শ্ শির্মাণপতয়ন্তথা | 
ত্রিগ্রকার! ভবিষ্যস্তি একৈকপ্রিংশতে। গণাঃ। 

মানর্ত,দিবস! যে তু নিম্মীণপতয়স্ত তে। 
বিহঙ্গম! রাত্রয়োহথ মৌহূর্ণ।ঃ কামগ। গণাঃ ॥ 
ইন্দ্র! বৃষাখ্যে। ভবিতা। তেষাং প্রখ্যাতবিক্রম! 
হবিম্মাংস্চ বরিষ্ঠশ্চ খষ্টিরন্স্তথারুণিঃ ॥ 
নিশ্চরশ্চানঘশ্চৈব বিষ্রিশ্চান্তে! মহামুনিঃ। 
সপ্তর্যয়োহস্তরে ভশ্মিন্নগ্রিদেবশ্চ সপ্তমঃ ॥ 
সর্ধত্রগঃ সুশর্মী চ দেবানীকঃ পুরদ্বহঃ। 
হেমধন্ব! দুঢ়ায়ুশ্চ ভাবিন্স্তৎস্থৃত1 নৃপাঃ। 
ঘাদশে রুগ্রপুজন্ত প্রাধে মধস্তরে মনোঃ। 

সাবর্ণাধ/ন্ত যে ্বেৰা মুনয়শ্চ শৃুঘ তান্॥ 
স্থধর্মাণ: সুমনসে। হয়িতা রোহিতাস্তথ]। 
সববর্ণাস্চ সুরান্তঘ পঞ্চেতে দীশক! গণাঃ ॥ 
তেযামিন্ত্রস্ত বিজেয় থতধাম। মহাবলঃ। 

সর্বেরক্জগণৈযুক্তিঃ সপ্ত্ধীনপি মে শৃণু 
ছ্যতি্তপন্থী সুতপান্তপোমুর্তিস্তপোনিধিঃ। 



পঞ্চনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

তপোরতিস্ততৈবান্তঃ সপ্তমন্তত তপোধতিঃ ॥ 
দেববাথপদে বশ্চ দ্বেবশ্রেষ্টো বিদুরথঃ। 
মিত্রবান্ মিত্রবিদশ্চ ভাঁবিনস্তৎসতা নৃপাঃ ॥ 

ভ্রয়েদশগ্ত পর্যাণারে রোচ্যাখাঙ্ক মনোঃ স্ৃতান্। 

সপ্তর্ধীংস্চ নৃপাংশ্চৈব গদতো মে নিশাময় | 
নুধর্মাণঃ সুরান্তত্র সথকর্মাণস্তখাপরে। 

নুশর্মীণঃ সরা হেতে সমস্ত মুনিসন্তম | 

মহাবলো মহাবীর্ষন্তেষামিজ্ঞরো! দিবন্পতিঃ | 

ভবিষ্যানথ সপ্তর্ধীন্ গদতে। মে নিশাময় ॥ 

ধতিমাঁনব্যয়শ্চৈব তবদর্শা নিরুৎসুকঃ। 
নির্দোহঃ স্বৃতপাশ্চান্তো নিষ্প.কম্পশ্চ সপ্তমঃ ॥ 
চিত্রসেনে বিচিত্রশ্চ নয়তিনির্ভয়ে দৃঢ়ঃ 
জুনেত্রঃ হষজ্রবুদ্ধিশ্চ সুব্রত শ্চৈৰ তৎম্থতাঃ | 

ইতি মার্কগেয়পুরাণে চতুর্ণঝতিতমোইধায়ঃ। 

পঞ্চনবতিতমোধধ্যায়ঃ | 

১7 

মার্কগেয় উবাচ। 

কচি প্রজাপতিঃ পুর্বং নির্মমে! নিরহস্কৃতঃ। 
অত্রস্তো মিতশায়ী চ চচার পৃথিবীমিমাম্ ॥ 
অনগ্রিমনিকেতং তমেকাহাক্সমনাশ্রমম্। 

বিমুক্ধসঙ্গং তং দৃক গ্রোচুন্তৎপিতরে! মুনিম্॥ 
পিতর উচুঃ। | 

বহন কম্মাৎ ত্বয়। পুণ্যে। ন কতো দ।রসংগ্রহঃ | 

র্গ।পবগহেতৃত্বাদন্স্তেনানিশং বিনা ॥ 
গৃহী সমস্তদেবাঁনাং পিতৃণাঞ্চ তথাহ্ণাম্। 
খবীণামতিথীনাঞ কুর্বন লোকান্পাক্সতে 
মত্বং দৈবাদৃণাঘন্ধং বন্ধমন্মনৃখাদপি। 
অবাপ্পোষি মন্তষ্যেভ্যো। ভূতেক্্যশ্চ দিনে দিনে | 
অনুৎপাদা স্তান্ দেবানদন্তর্প/ পিতৃংস্বথ।। 
অকৃতা চ কথং মৌঢ্যাৎ স্থগতিং গন্ধমিচ্ছসি ॥ 
ক্লেশমে কৈককং পু মন্ামোহত্র ভবেৎ তব। 
মৃতস্ত নরকং.তদ্বৎ ক্লেশমোন্য ন্মনি- ॥ 

কুচিরুবাচ। 
পরিগ্রছোহতিছ্ঃখায পাগায়াধোগতিত্তথ] | 
ভবত্যতে। ময়1।পূর্ববধন কতে। দারসংগ্রহঃ ॥ 
আত্মনঃ মংবমে। যোহ্য়ং ক্রিতে সুনিষস্ত্রাৎ। 

স মুক্তিতেতুর্ন ভবত্যনাবপি পরিগ্রহাঁৎ॥ 

১৮ ] 

১৩৭ 
্রক্ষাল্যতেত্হুছিবনং হদাত্মা নিষ্পর্ষিগ্রহৈ2। 
মমত্বপন্কদিদ্ধোইপি চিতা স্তোতির্ধরং হি তত ॥ 
অনেকভবসম্ভৃতকণ্মপদ্কাক্কিতে। বুধৈ। 
আত্ম! সন্ধা মনাতোয়ৈঃ প্রক্ষাল্যো নি়তোজ্মৈ!। 

পিতর উচুঃ। | | 
যুক্তং প্রক্গালনং বর্ত,মাত্বনে। নিয়তেজিৈ:। 
কিন্ত মোক্ষায় মার্গোহয়ং যর তং পুত্ত বর্তদে ॥ 
পরস্ত দানৈরগুভং মুদাতেইনত্িসদ্ধিতৈঃ। 
ফলোস্তথোপভোগৈশ্চ পূর্বাকর্ম শুভাতুটভঃ ॥ 
এবং ন বন্ধো! ভবতি কুর্ধতঃ করুণাত্মকম্। 
ন চ বন্ধায় তত কর্ম ভবতানভিসন্ধিতঙ্ ॥ 
পূর্বকর্ণ কৃতং ভোগৈঃ ক্ষীয়তেহহনিশং তথ] । 
সুখছুঃখ।আকৈর্বৎস পুণ্য পুণাাত্বকং নৃখাম্ ॥ 
এবং প্রক্ষাল্যতে এাটিজরাত্ম। বদ্ধৈশ্চ রক্ষ্যতে। 
ন ত্ববষবিবেকেন পাপপস্কেন গৃহৃতে ॥ 

রুচিরুবাচ। 
অবিদ্য। পঠাতে বেদে কর্মমমার্গঃ পিতামহাঃ। 
তৎ কথং কর্দণে। মার্গে ভবস্তো যোয়ন্তি মাম্॥ 

পিতর উচ্ঃ। 
অবিদ্যা সতামেবৈতৎ কর্মমগৈতন্ময! বচঃ। 
কিন্তু বিদ্যাপরিপ্রাপ্ডিহেতুং কর্ম ন সংশয়; | 
বিহিতাকবণাঁৎ পুংভিরসন্তিঃ ক্রিয়তে তু যঃ। 
মে! মুকয়ে মোহস্তে প্রত্যুতাধোগতিপ্রদঃং ॥ 

প্রক্ষালয়ামীতি ভবান্ বৎসাত্মানস্ত মন্ততে | 

বিহিতীকরণোত্ভূতৈঃ পাপৈশ্বস্ত বিদহাসে | 
অবিদাঁপ্যুপকারাঁয় বিষবজ্জারতে নৃগাঁম্। 
অনুষিতাত্যুপায়েন বন্ধায়াস্তাপি মো হি সা। 
তন্মান্থংস কুরুঘ খং বিধিবদ্দারসংগ্রহম্। 

মা জন্ম বিফলং তেহস্ত অসম্প্রাপ্য তু লৌকিকম্ 
রুচিরাবাচ। 

বৃদ্ধোইহং সাম্প্রতং কো মে পিতরঃ সম্প্রদান্ততি। 
ভার্ধযাং তথ দরিদ্রস্য ছুফরে! দারসংগ্রহঃ ॥ 

পিতর উচুঃ। 

অন্মকং পতনং ধস ছবতশ্চাঁপ্যধোগতিঃ। 
নূনং ভাঁবি'ভবিত্রী চ নাভিননাদি নে! বচঃ॥ 

ইত্যু্ড 1 পিতরস্তস্য গল্ঠাতো সুনিমত্তম। 
বভৃবুঃ সহসাদৃষ্ঠা দীপ। বাতাহতা ইব ॥ 
ইতি মার্কগেয়ে মহাঁপুয়াণে রূচ্যুপাখ/ানে 

পঞ্চনবতিতমোধধ্যারঃ ॥ 



১৩৬৭ 

ষনবত্িতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
স্পপপ উ 8 6 

মার্কেয় উবাচ। | 

ল তেন পিতৃবাঁক্যেন তৃশমুদ্ধি্নমানসঃ। 

কন্তাভিলাধী বিপ্রর্ধিঃ পরিবভ্রাম মেদিনীম্॥ 
কন্যামলভমানোহসৌ পিতৃবাঁক্যাগ্লিদীপিতঃ। 
চিন্তামবাপ মহতীমতীবোদ্বিপ্নমানসঃ ॥ 
কিং করোমি ক গচ্ছামি কথং মে দারসংগ্রহঃ। 

ক্ষিপ্রং ভবে মণ্খপিতৃণাং স চাভ্যুদ্নয়কারকঃ। 
ইতি চিন্তযতত্তপ্য মতির্জাঁত মহাত্মনঃ। 
ভপসারাধয়াম্যেনং ব্রচ্মাণং কমলোত্তবম্ ॥ 

ততো বর্ষশতং দ্রিব্যং তপস্যেপে স বেধসঃ। 
আরাধন।য় স তদ1 পরং নিয়মমাস্থিতঃ | 
ততঃ শ্বং দর্শয়ামাস ব্রহ্ম! লোকপিতাঁমহঃ | 
উবাচ তং গ্রসন্নোইশ্ীতু।চ্যতাঁমভিবা ্ তম্। 
ততোংলৌ প্রণিপত্যাহ ব্রন্জাণং জগতো গতিম্ 
পিতৃণাং বচনাঁৎ তেন যৎ কর্ত,মভিবাঞ্িতম্। 
ব্রদ্মা চাহ রুচিং বিপ্রং শ্রুত্বা তস্যাভিবাঞ্ছিতম্ ॥ 

ব্রন্ধোবাচ। 
প্রজাপতিত্বং ভবিত। অষ্টব্যা ভবতা গ্রজাঃ। 
হ্| প্রজা: সুঙান্ বিগ্র সমুৎপাদ্য ক্রিয়াস্তথ| ॥ 
কুত্ব! হৃতাধিকারত্বং ততঃ সিদ্ধিমবপ্ন্যসি। 
স ত্বং তখোক্তং গিতৃভিঃ কুরু দারপরিগ্রহম্ ॥ 
কামঞ্চেমমভিধ্যায় ক্রিয়তাং পিতৃপৃজনম্। 
ত এব ভুষ্টাঃ পিতরঃ প্রদাঁনাস্তি তবেশ্পিতান্। 
পত্ধীং স্থতাংস্চ সন্ধষ্টাঃ কিং ন দছাঃ পিতামহাঁঃ ॥ 

' মার্কগেয় উবাচ। 

ইত্যুবর্ষচনং শ্রত্ব। বরদ্মণোহবাক্তজন্মনঃ। 
নদ্দা। বিবিজ্ে পুলিনে চকার পিতৃতর্পণম্ ॥ 
তুষ্টাব চ পিতৃন্ বিগ্র স্তবৈরেভিস্তথানৃতঃ। 
একাগ্রঃ প্রফতে। ভূত! ভক্তিনআ্রাত্মকন্ধরঃ | 

রুটিরবাচ। 
নমসোহং পিতৃন্ শরান্ধে যে বমস্ত্যধিদেবতাঃ। 
দেবৈরপি হি ভর্গযন্কে যে চ শ্রান্ধে স্বধোগরৈঃ 
নমস্যেহং পিতৃন্ শ্বর্গে যে তর্ণ্যস্তে মহর্ষভিঃ। 
শান্ধমনোমটরর্ভজ্য! তৃক্ষিমুক্তিমভী পদ ভিঃ | 
নমসোহ্হং পিতৃন্ র্গে দিদ্ধাঃ সন্তর্পযন্তি যন্। 
শাদ্ধেযু দিব্যেই লক লৈরুপহা বৈরুত মৈ: | 
নমস্যেংহং পিতৃন্ ভক্তযা যেহ্যস্তে গুন কৈরপি 

মার্কগ্য়েপুরাণম্। 

তন্ময়ত্বেন বাঞ্ছতিখদ্ধিমাত্যন্তিকাং পরাম্। 
নমস্যেহং পিতৃন্ মর্ত্যেরর্চাস্তে ভুবি যে সদ] 
্রানেষু শ্রদ্ধয়া লো কপ্রার্তিপ্রদায়িনঃ ॥ 
নমস্যেইহং পিতৃন্ বি প্রৈরগ্যস্তে ভূবি যে সদা 
বাঞ্চিতাভ)ষ্টলাভায় প্রাঙ্গাপতপ্রদায়িনঃ ॥ 

নমস্যেহহং পিতৃন্ যে বৈ তর্প্যন্তেংরণাবাসিভিঃ 
বান্তঃ শরাদৈর্ঘতা হারৈস্তপেনিধুতিকি বিষে: 
নমসোইহং পিতৃন্ বিপ্রৈনৈত্িকব্রতচারিভিঃ। 
যে সংযভীত্মভির্নিত্ং সন্তপ্্যন্তে সমাধিভিঃ॥ 
নমমোইহং পিতৃন্ শ্রাদ্ধৈঃ রাজন্তাস্তপর়স্তি যান্। 
কব্যেরশেধৈর্বি ধিবন্লে। কত্রয়ফলগ্রদাঁন॥ 

নমস্যেহহং পিতুন্ বৈশ্তৈর্চাস্তে ভুবি ষে সদা। 
শ্বকন্মাভিরতৈর্মিত্যং পুষ্পধুপান্নবারিভিঃ ॥ 
নমস্যেহহং পিতৃন শ্রাদ্ধ শৃত্রৈরপি ভক্তিতঃ। 
সন্তর্পাস্তে গগত্যত্র নায়া খ)াতাঃ স্ুকালিনঃ ॥ 
নমসেইহং পিতৃন্ শ্রাদ্ধৈঃ পাতালে যে মহান্রৈ 
সম্তভপ্যপ্তে শ্বধাহাবাস্তজদস্তমদৈ; সদা ॥ 
নমস্যেইহং পিতৃন্আদ্ধৈরষ্্যস্তে যে রসাতলে। 

ভোগৈরশে ধৈধিধিবন্নাগঃ ক কামানভীগ্ল,ভিঃ | 

নমসোহহং পিতৃন শ্রাদ্ধৈঃ সপৈঃসস্তপ্িতান স্দ| 
তত্রেব বিধিবন্মন্ত্রভোগসম্পতৎসমন্থিতৈঃ ॥ 

পিতৃন্ নমস্তে নিবসস্তি সাক্ষাদ্- 
ষেদেবলোকে চ তথাপগ্তরীক্ষে । 

মহীতলে যে চ স্থুরাদিপূজ্যা- 
স্তে মে প্রতীচ্ছন্ত ময়োপনীতম্ ॥ 

পিতৃন,নমস্তে পরমাত্মভৃতা 

যে বৈ বিমানে নিবপন্তি মূর্ভাঃ। 
যজস্তি যাণস্তমলৈম্মনোভি- 

ধোগীশ্বরাঃ কলেশবিমূকিহেতৃন,॥ 
পিতৃন্ নমস্তে দিবি যে চনূর্তাঃ 
স্বধাতূজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ | 
প্রদ'নশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং 
বিমুক্তিদা যেইনভিমংছিতেযু ॥ 

তৃপ্যস্ত তেহন্মিন পিতরঃ সমস্তা 
ইচ্ছাবতাঁং যে প্রদ্দিশস্তি কামান,। 
স্ুরত্বমিন্ত্রত্বমতো২ধিকং ব। 
স্থুতান,পশৃন্ শ্বানি বলং গৃছাণি ॥ 
দোমন্ত ষে রশ্িষু যেইকবিস্বে 
গুরু বিমানে চ সদ বসস্তি। 

তৃপ্যন্ত তেহক্সিন পিতরোধয়তোক্ৈ- 



সপ্তনবতিতমৌধ্ধ্যায়ঃ। 
র্ধারিন! পুষ্টিমিতে। ব্রনস্ত ॥ 

*. যেষাং হুতেইগ্সৌ হবিষ! চ তৃপ্তি- 
র্ষে ভূপ্ততে বিপ্রশরীরসংস্কাঃ। 

যে পিওদানেন মুদং প্রয়াস্তি 
তৃপ্যন্থ তেহস্মিন্ পিতরোহননতোয়ৈঃ॥ 
যে খজামাংসেন স্থটররতীষ্টেঃ 
কটঝ্ভ্তিলৈপ্দিবামনোহরৈশ্চ। 
কাঁপেন শাকেন মহর্ষিব্যোঃ 
সম্প্রীণিতান্তে মুদমত্তর যাস্ত । 
কবান্যশেষাণি চ যান্ততীষ্টা- 
হ্যতীব তেখামমরার্চিতানাম্ | 
তেষাস্্ সান্নিধামিহা স্ব পুষ্প- 
গন্ধান্ভোজ্োষু ময়! কতেযু॥ 
দিনে দিনে যে প্রতিগৃহতেহচ্চাং 

মাঁপাস্তপূজ্য! ভূবি যেহষ্টকান্ছ। 
যে বৎ্সরাস্তেতভ্যুদয়ে চ পুজ্যাঃ 

প্রান্ত তে মে পিতরোহরর ভৃপ্ডিম্ ॥ 
পুজ্য। দ্বিজানাং কুমুদেন্দুভাসো 
যে ক্ষজিয়াণাঞ্চ নবার্কবর্ণাঃ। 
তখ| বিশাং?যে কনকাবদাতা 
নীলীনিভাঃ শুদ্রজনস্ত যে চ॥ 
তেংন্মিন্ সমস্ত মম পুষ্পগন্ধ- 
ধুপান্নতোয়াদিনিবেদনেন । 
তথাগ্রিহোমেন চযাস্ তৃপ্তিং 
সদা পিতৃভাঃ প্রণতোহস্মি তেভ্যঃ | 
যে দেবপূর্বাণ্যতিতৃপ্থিহেতো- 
রশ্বস্তি কব্যানি শুভাহুতানি। 
তৃপ্তাশ্চ যে ভূতিস্থজেো ভবস্তি 
তৃপ্স্ত তেম্মন্ প্রণতোই'ম্ম তেভ্যঃ ॥ 
রক্ষাংসি ভূতান্তস্ুবাংস্তথোগ্র।ন্ 
নির্ণাশয়স্তত্বশিবং গ্রজা-াম্। 

আদ্যাঃ সুরাণামমরেশপুঁজটা- 

সপ্যত্ত তেইশ্মিন্ গ্রপতোইন্মি তেভাঃ ॥ 

অগ্রিষান্তা বহিষদ আজ্যপাঃ সোপমান্তথ|। 
বজন্ত তৃপ্তিং শ্রান্বেইস্মিন্ পিতরন্তপিতা ময়] | 
অগ্িষ্াস্তাঃ পিতৃগণাঃ প্রধচীং রক্ষত্ত মে দিশম্। 
তথা ৰহিষদঃ পান্ত যাঁম্যাং যে পিতরঃ শ্ৃতাঁঃ ॥ 
প্রতীচীমাপ্্যপান্তদ্বহ্দীচীমপি সোমপাঃ। 
বক্ষোতৃতপিশ।চেত্যন্তটৈবান্থুরদোষতঃ ॥ 
স্মতস্চাধিপন্তেযাং যমো রক্ষাং করোতু মে। 

5৩৯ 

বিশ্বে! বিশ্বভুগরাধো ধর্শো ধন্তঃ শ্রভীনন$। 
ভূতিদে! ভৃতিকত্ততিঃ পিতৃণাং ষে গণ! নবঃ ॥ 
কল্যাণঃ কলাতাকর্ত। কল্যঃ কলাতরাশ্রয়ঃ। 
কল্যতাহেতুরবধঃ ষডিমে তে গণাঃ স্থতা: 
বরে বরেপ্যো বরণ: পুষটিদত্তষ্িদস্তথ]। 
বিশ্বপাতী তথা ধাত! সপ্তৈবৈতে তথ! গণাঃ ॥ 
মহান্ মহত্ব! মহিতে! মহিমাবান্ মহাঁবলঃ। 
গণাঃ পঞ্চ তটথৈবৈতে পিতৃণ।ং পাঁপনাশনাঃ ॥ 
হুখদে| ধনদশ্চান্তো ধর্মাদো হন্তষ্চ ভূতিদঃ। 
পিতৃণাং কথ্যতে চৈতৎ তথা গণচতৃষ্টযম্ ॥ 
একধিংশৎ পিতৃগণা ধৈর্ব্যাগ্তমখিলং জগৎ । 
তে মেহম্ৃতৃপ্তাস্তষাস্ত যচ্ছস্ত চ সদা হিতম্ ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাঁপুরাণে রুচ্যুপাখ্যানে 
রুচিকৃতপিতৃপুরুষস্তে|ত্রকথনং নাম 

ষপ্নবতিতমোইপ্যায়ঃ। 

সপ্তনবতিতমোধ্ধ্যায়ঃ | 

মার্কণেয় উবাচ। 

এবন্ড স্তবতস্তস্ত তেজসো বাশিরুচ্ছিতঃ। 
প্রাছুর্বভূব সহসা! গগনব্যাপ্তিকারকঃ ॥ 

তদৃষ্টা সুমহৎ তেঙ্জঃ সমাসাদা স্থিতং জগৎ । 
জান্ুভ্যামবনিং গন্বা রুচিঃ স্তোবমিদং জগ ॥ 

রুচিরুবাচ। 

অচ্চিতানামমুর্তানাং পিতৃণাং দীপ্ততেজমাম্। 
নমস্তাঁমি সদা তেষাং ধানিনাঁং দিবাচক্ষুষাম্ ॥ 
ইন্্রানীনাঞ্চ নেতারে। দক্ষমারীচয়োস্তথ|। 
সপ্তষীণাং তথান্তেষাং তান্ নমস্তামি কামদান্॥ 

মন্বাদীনাং মুণশীজ্জাণাং সর্যাচন্ত্রমসোস্তথ| | 
তান্ নমস্াম্যহং সর্ধান্ পিতৃনগ্ দধাবপি॥ 
নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ বাূগ্যোনভিসস্তথা | 

দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ তথ! নমন্তামি কুতাঞ্জলিঃ ॥ 
দেবধীগাং জনিতৃংস্চ সর্বলৌকনমন্ৃতান্। 
অঙ্ষয্যন্ত সদ! দাতুন্ নমস্তেহহং কৃতাঞজলি; ॥ 
প্রতর।পতেঃ কশ্তপায় সোমাঁয় বরণ।য় চ। 

যোগেশ্বরেভ্যশ্চ সদা নমস্যামি কৃতাগুলিঃ ॥ 
নমে। গর্ণেভাঃ সপ্তভ্যন্তথা লোকেষু নগ্ুযু। 
্য়ভুবে নমস্যাসি ব্রদ্ষণে খোগচক্ষৃষে ॥ 
সোমাপায়ান্ পিত্গণান্ যোগমুর্তিধর।ংস্তথা 



১৪৬ 

নমনস্যামি তথ। সোমং পিতরং জগতামহম্॥ 
অগ্নিরাপাংস্তথৈবান্যান্ নমস্যামি পিতৃনহম্। 
অগ্লিষোমমগ্বং বিশ্বং যত এতদশেষতঃ ॥ 
যে তুতেজস যে চৈতে সোমসুরর্যাগ্িমুর্ঘয়ঃ। 
জগতম্বরূপিণশ্চৈব তথ ব্রদ্গস্বরূপিণঃ ॥ 
তেভে]াংখিলেভ্যো যোগিভ্যঃ পিতৃভ্যে। 

যতমানসঃ। 

নমে! নমে! নমন্তে মে প্রসীদত্ স্বধাভূজঃ ॥ 
মার্কণেয় উবাচ। 

এবং স্ততাস্ততস্তেন তেজস! মুনিসত্তম। 
নিশ্চক্রমুস্তে পিতরে। ভাসয়ন্তে। দিশে। দশ ॥ 
নিবেদিতঞ্চ যৎ তেন পুষ্পগন্ধাম্লেপনম্। 
তত্ত ধিতানথ স তান্ দদৃশে পুরতঃ স্থিতান্ ॥ 
প্রণিপ্ত্য পুনর্ভক্ত্যা পুনরেব কৃতাগলিঃ। 
নমস্তভ্যং নমন্তভ্মিত্যাহ পৃথগাদৃতঃ 1 
ততঃ গ্রসন্নাঃ পিতরস্তমুচুক্ম্নিসত্তমম্। 
বরং বৃণীঘেতি স তান্থবাচানতকন্ধরঃ ॥ 

রুচিক্রবাচ। 

সাশ্রুতং সর্গ কর্তৃতমাদিষ্টং ব্র্গণা মম। 
সোহ্হং পত্বীমভীপ্মমি ধন্ঠাং দিব্যং প্রজাবতীম্ 

পিতর উচুঃ। 
অন্রৈব সদ্যঃ পত্বী তে তবত্বতিমনোরমা। 
তসা1% পুত্রো ভবিত। ভবতো মন্তুরুত্তমঃ ॥ 
মন্বস্তরাধিপে! ধীমাংত্বশ্নামমৈবোপলক্ষিতঃ | 
রুচে রোৌচ্য ইতি খ্যাতিং যে! যাগ্লাতি জগন্রয়ে 
তস্য/পি বহবঃ পুজা মহ।বলপরাক্রমাঃ | 
তবিষ্যস্তি মহাত্মীনঃ পৃথিবীপরিপালকাঃ ॥ 
তঞ্চ গ্রজাপতিতূর্ত্বা গ্রজাঃ স্থষ্ট1 চতুব্বিধাঃ। 
ক্পীণাঁধিকারে! ধর্মপ্র ততঃ সিদ্ধিমবানদ্যসি ॥ 
স্তোত্রেণানেন চ নরো যোহম্ম।ন্ স্তোষ্যতি 

ভক্তিতঃ। 
তস্য তু্। বয়ং ভোগানাত্বজ্ঞামং তথোত্বমম্। 
শরীরারোগমর্থধ পুত্রপৌত্রাদিকং তথ! । 
বাগুস্তিঃ মততং স্তবযাঃ স্তোত্রেণানেন বৈ যতঃ ॥ 

শ্রান্ধে চ য ইমং তক্তা| অন্মতপ্রীতিকরং স্তবম্। 
পঠিষাতি দ্বিজাগ্যাণাং ভূগুগাং পুরতঃ স্থিতঃ ॥ 
স্তোত্রশ্রবণসম্প্রী তা। সন্গিধানে গরে কতে। 
অন্মাকমক্ষয়ং শ্রান্ধং তত্তবিষ্যত্যসংশয়ম্॥ 
যদ্যপ্যশোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং যদাপ্যুপহতং ভবেৎ। 
অন্তায়োপাততবিত্তেন যদি ব1 কতমন্ত খা ॥ 

মার্কগেয়পুরাপম্। 

অশ্রা্ধহৈরপহতৈরপহাটরস্তথ! কৃতম্। 
অকালেহপ্যথবাদেশে বিধিহীনমথাপি বা 

অশ্রদ্ধয়। বা পুরুষৈর্দস্ত মাশ্রিত্য বা কৃতম্। 
অশ্মাকং তপুয়ে শ্রাদ্ধং তথাগ্যেতছুদদীরণাৎ॥ 
যত্রেতৎ পঠ/তে শ্রাদ্ধে স্তোত্রমস্মতসুখাবহম্। 
অন্মাকং জায়তে ভৃণিস্তত্র ঘাঁদশবাধিকী । 

হেমন্তে দ্বাদশাব।পি তৃপ্তিমেতৎ প্রযচ্ছতি। 

শিশিরে দ্িগুণাবদাংশ্চ তৃপ্তিং স্তোত্রমিদং শুভম্? 
বসন্তে ষোড়শ সমাত্তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধকর্মাণি। 
গ্রীষ্মে চ ষোঁড়শৈবৈতৎ্, পঠিতং তৃষথ্থিকাঁরণম্। 
বিকলেহপি কতে শ্রাদ্ধে স্তেপ্টেণানেন সাধিতে 

বর্ষান্থ তৃপ্তিরম্মাকমক্ষয়। জায়তে রুচে ॥ 

শরৎকালেইপি পঠিতং শ্রাদ্ধকালে গ্রযচ্ছতি। 
অন্মাকমেতৎ পুরুষৈত্ৃপ্তিং পঞ্চবশাব্দিকীম্ ॥ 
যশ্মিন্ গৃহে চ পিখিতমেত্তৎ তিষ্ঠতি নিতাদ। 
সন্নিধানং কুতে শ্রাদ্ধে তত্রাম্মীকং ভবিষ্যতি ॥ 
তন্মাদেতত তয়! শ্রাদ্ধ বিপ্রাগাং ভূর্গতাং পুর:। 
শ্রাবণীয়ং মহাভাগ অন্মাকং পুষ্টিহেতুকম্ ॥ 
যথ। গয়াকৃতং শ্রাদ্ধং পুষ্করেতু তৈব চ। 
কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে চ তথা স্তোত্রে শ্রুতে ধৃতে 

ইতি দত্বা বরং তশ্মৈ পিতরঃ পিদ্ধিমাগতাঃ ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুবাণে রৌচো মন্বস্তরে 
পিতৃবরপ্রনানুং নাম সপ্তনবতি- 

তমোহধ্য।য়ঃ। 
পপ পপ শিশিশিি 

অব্টনবতিতমোঁহ্ধ্যায়ঃ | 
শপ 2 সত ৮ 

মার্কগেয় উবাঁচ। 

ততস্তম্মান্নদী মধ্যাৎ সমুত্তস্থ্ৌ মনোরম] 
গ্রশ্নে।চ1 নাম তন্বঙ্গী ততৎসমীপে বয়াপারা! ॥ 

স| ডোবাচ মহাত্মানং রুচিং সুমধুরাক্ষরম্। 
গ্রশ্রয়াবনত। সুভ্রঃ প্রশ্নোচা বৈ বরাগ্ণরাঃ ॥ 
অতীব রূপিণী কন্য। মৎ্স্থত! তপতাং বর। 

জাত। বরূণপুজেণ পুরেণ মহাঝ্ুন1॥ 

তাং গৃহাণ ময়] দততাংভার্ধযার্থে বরবর্ণিনীম্। 
মনুর্মহামতিত্তস্যাং সমুৎপৎদ্যতি তে সুতঃ॥ 

মার্কণেয় উব!চ। 
তথেতি তেন সাপুাক্ত। তন্মাৎ তোয়াত্বপুল্সতীম্। 
উজ্জহার ততঃ কন্য।ং মালিনীং নাম নামতঃ ॥ 



. নবনবতিতমোহ্গ্যায়ঃ | 

নদ্যাশ্চ পুলিনে তশ্মিন্ স রুচিমুনিসত্তমঃ | 
স্জগ্রাহ পাণিং বিধিবৎ সমাঁনাধ্য মহ।মুনীন্ ॥ 

তসাাং তম্য স্থৃতো। জক্জে মহাবীর্ষো। মহামতি 

রৌচেচাইভবৎ পিতুর্নায়। খ্য।তোহত্র বন্ুধাতলে 
ত্য মন্বস্তরে দেবাস্তথ1 সপ্তর্যয়শ্চ যে। 
তনয়াশ্চ নৃপাশ্চৈব তে সম্যক কথিতাস্তব ॥ 
ধর্মবৃদ্ধিস্তখারোগ্যং ধনধান্যন্থুভোপ্তবঃ | 
বৃণাং ভবত্যসন্দিগ্ধমন্মিন্ মন্বস্তরে শ্রুতে ॥ 
পিতৃস্তবং তথ! শ্রুত্বা৷ পিতৃণাঞ্চ তথা গণান্। 
সর্বান্ কামানবাপ্পোতি তত্প্রসাদান্মহামুনে ॥ 

ইতি মার্কওেয়ে মহাঁপুরাণে রৌচামন্বস্তরে 
মালিনীপরিণয়ে। নামাষ্টনবতি- 

তমোহ্ধ্যায়ঃ। 

নবনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
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মার্কগেয় উবা।চ। 
ততঃ পরস্ত ভৌতান্ত সমুৎপত্তিং নিশাময়। 
দেবানৃষীংস্তথা পৃত্রংস্তটব বন্থুধাধিপান্। 
বডুবাঙ্গিরসঃ শিষো! ভূতিরনায়াতিকোপনঃ। 
চণ্শাপঞ্রদোহল্লেহর্থে মুনিরাগস্তসৌমাবাক্ ॥ 
তন্তাশ্রমে মাতরিশ্বা ন ববাবতিণিষ্ঠ,রম্। 
নাতিতাপং রবিশ্চক্রে পর্জন্তো নাতিকর্দমম্ ॥ 
নাতিশীতঞ্চ শীত।ংগুঃ পরিপূর্ণোইপি রশ্রিভিঃ | 
চকার ভীত্যা বৈ তস্ত কোপনসাতিতেজসঃ ॥ 
খতবশ্চ ক্রমং ত্যক্তা বৃক্ষেঘাশ্রমজন্মস্থ। 

ওসা পুষ্পফলং চক্তুরাজ্ঞয়| সার্ঘকাঁলিকম্ ॥ 

মুহুরাপশ্চ ছন্দেন তক্যাশ্রমনমীপগাঃ। 
কমগডলুগতাশ্চৈব ভূতেভীতা মহাত্বনঃ ॥ 
নাতিক্লেশসহো বিপ্র সোইভবৎ কোপনো ভূশম্ 
অপুত্রশ্চ মহাভাগঃ স তপস্যকরোন্মনঃ ॥ 

পুজ্রকামে। যতাহারঃ শীতবাতাঁনলাহতঃ। 
তপসামি বিচিস্তোতি তপস্যেৰ মনো! দধে ॥ 
তদ্যেদুর্নাতিশীতায় নাতিতাপায় ভাঙ্করঃ | 
অভবন্মাতরিস্বা চ বব নাতি মহামুনে ॥ 
আপীডামানো ঘন্ৈশ্চ স ভৃতিসূ্ণনিসত্তম:। 
অনবাপ্যাভিলাষং তং তপসঃ সংন্বর্তত ॥ 
তস। ভ্রাতা! সু বর্চাতৃদঘজ্ঞে তেনাভিমন্ত্রিতঃ | 
ধিযাস্থঃ শাস্তিনামানং শিষ্যমাহ মহামতিম্ ॥ 

১৪১ 

প্রশাস্তমহ্ষগ্রাতিমং বিনীত্তং গুরুকর্খ্াশি । 
সদোদ্যুকং শুভাঁচারমুদারং মিনসতমম্ ॥ 

ভূতিরুবাচ। 
অহং যজ্ঞং গষিষামি ভ্রাতুঃ শান্তে সুবর্চসঃ। 
তেনাহৃতত্বর। চেহ যত কর্তব্যং খ্ণুষ তৎ॥ 
প্রতি জাগরণং বহ্েত্বয়] কার্ধাৎ মমাশ্রমে। 
তথ। তথা প্রযত্তেন যথাগ্নিনশমং ব্রজেৎ ॥ 

মার্কগেয় উবাঁচ। 
ইত্যাভ্তাপা তথেত্যুক্তে। গুরু; শিষোণ শান্তনা 
জগাম যক্ঞং তং ভ্রাতুরাহুতঃ স যবীয়সা ॥ 
স চশান্তির্বনাদ্যাবৎ সমিৎপুষ্পফলাদিকম্। 
উপানয়তি ভূতার্থং গুরোস্তসা মহাত্মনঃ ॥ 
অন্যচ্চ কুরুতে কর্ম গুরুভক্তিবশাগঃ । 
প্রশান্তস্তাবদনলে। যোইসৌ ভূতিপরিগ্রহঃ ॥ 
তং দৃষ্ট1সোংনলং শাস্তং শাস্তিরত্ান্তদঃখিতঃ। 
ভীতশ্চ ভূতে্বহুধ! চিত্তামাপ মহামতিঃ ॥ 
কিং করোমি কথং বানর ভবিতাগমনং গুরোঃ। 
ময়াদ্য প্রতিপত্তব্যং কিং কৃতে স্থকৃতং ভবেৎ ॥ 
প্রশাস্তাগ্রিমিমং ধিষ্ট)ং যদি পশ্তুতি মে গুরুঃ। 
ততো মাং বিষমে হাদ্য ব্যসনে সন্নিষোগ্গ্যতি 1 
বদান্যসগ্নিমত্রাহমগ্রিস্থানে করোমি তৎ। 
সর্বং প্রত্যক্ষদৃগ্তন্ম সোহবস্ঠং মাঁং করিষ্যতি | 
সোইহং পাপে গুরোস্তন্য নিমিত্তং কোপ- 

শাপয়োঃ। 

তথাত্মানং ন শোচাঁমি যথ! পাপং কৃতং গুয়োঃ 
ৃষ্ট। প্রশান্তমনলং নূনং শগ্গ্যতি মাং গুরু; | 
অথব| পাঁবকঃ ক্ুদ্ধন্ত থাবীর্ষে।| হি স দ্বিজঃ ॥ 
যন্য প্রভাবাদ্ধিভ্যস্তে। দেবাস্তিষস্তি শাসনে । 
কৃতাগসং স মাং যুক্কা। কয়! নাধর্ষায়ষাতি | 

মার্কগেয় উবাচ। 
বহুধৈবং রিচিস্তাঁসো ভীতন্তস্য সা! গুরোঃ। 
যযৌ মতিমতাং শ্রে্ঃ শরণং জাতবেদসম্ ॥ 
সচকার তদা স্তোত্রং সপ্তা্চের্যতমানসঃ। 

স চৈকচিত্তে। মেদিস্তাং ভপ্তদাহঃ কতাঞজলি; ॥ 
শাস্তিরবাঁচ। 

ও নসঃ সর্বভৃতানাং সাধনার মহাত্মনে। 
একধিপঞ্চধিই্)াঁ রাজসুতয় 

নমঃ সমস্তদেবানাং বৃত্তিদার নুবর্চমে | 
গুদ অগহামলেবাপাং হিতিতী: ৪ 
বং মুখং সর্বদেবানাং স্বপ্াত্ত ং তগবান্ হবিঃ | 



১৪২ 

প্রীণয়ত্যখিলান্ দেবান ত্বৎপ্রাণাঃ সর্বদেবতাঃ | 
হুতং হবিত্বধামলমেধতুমুপগন্ছতি | 
ততশ্চ জলরূপেণ পরিণামমুটৈতি যৎ ॥ 
তেনাখিলৌযধীজন্ম ভরন্াঁদিলসারথে। 
ওষধীভিরশেষাভিঃ সুখং জীবস্তি জস্তবঃ ॥ 
বিতন্বতে নর! যক্ঞা'ন্ ত্বৎস্থষ্টাঙ্গোষধীযু চ। 
যটন্র্দেবাস্তণ| পৈত্যান্তদবদ্রক্ষাংসি পাবক ॥ 
আপ্যাধাস্তে চ তে যজ্ঞান্তবদাঁধার। ছুতাঁশন। 
অতঃ সর্বস্য যোনিস্ত্বং বন্ধে সর্বময়ত্তথা ॥ 
দেবতা দানব! যক্ষ। দৈতা। গন্ধর্রবরাক্ষসাঃ। 
মান্যাঁঃ পশবে! বৃক্ষ মৃগপক্ষিনরীক্যপাঃ ॥ 
আপ্যায্যস্তে ত্বয়। সর্কে সংবধাস্তে চ পাবক। 

ত্বত্ত এবোস্তবং যাস্তি ত্বয্যস্তে চ তথ! লয়ম্ ॥ 

অপঃ হ্জসি দেব ত্বং ত্বমতনি পুনরেব তাঃ। 
পচামানান্তবয়! তাশ্চ প্রাণিনাং পুষ্টিকাঁরণম্ ॥ 
দেবেষু তেজোরূপেণ কান্ত সিদ্বেষ বন্থিতঃ। 
বিষরূপেগ নাগেষু বাযুরূপঃ পতক্রিযু ॥ 
মন্গজেযু ভবান্ ক্রোধে! মোহঃ পক্ষিমূগাদিষু। 
অবষ্স্তোংপি তরুষু কাঠিস্ং ত্বং মহীং প্রতি ॥ 
জলে দ্রবত্বং ভগবান্ জবরূপী তথানিলে। 
বাপিত্বেন তথৈবাগ্নে নভন্যাত্বা! ব্যবস্থিতঃ | 
ত্বমগ্নে সর্বভূতানামন্তশ্চরপি পালয়ন্। 
ত্বামেকমান্ঃ কবয়স্ব।মাহ্স্থিবিধং পুনঃ ॥ 
ত্বামষ্টধা কল্পয়িত্ব। যজ্সমাঁদ্যমকল্পয়ন। 
্বয়। স্থষ্টমিদং বিশ্বং বস্তি পরমর্ষয়ঃ | 
ত্বাযুতে হি জগৎ সর্বং সদে। নস্তেদ্বতাঁশন। 

তৃত্যং কত্ব! দ্বিজং পুক্জাং স্বকর্্মবিথিতাং গতিম্। 
প্রয়াতি হব্যকব্যাযেঃ হ্বধাস্থাহাত্যুদীরণাৎ। 

: পর্ধিগাঁমাত্ববীর্যা। হি গ্রাণিনামমরার্চিত 
দহস্তি সর্ধতৃূতানি ততো! নিচ্ছম্য হেতয়ঃ। 
জাঁতবেদত্তবৈবেয়ং বিশ্বস্থত্ি্মহাদ্যুতে ॥ 
তট্টবব বৈদিকং কর্ম সর্বভূতাক্মকং জগৎ। 
নমন্তেংনল পিঙ্গাক্ষ নমস্তেইস্ত ছতাঁশন ॥ 
পাবকাদা নমস্তেইস্ত নমন্তে হব্যবাহন। 

ত্বমেব ভূক্তপীতানাং প/চনাদিশ্বপাবকঃ | 
শশ্তানাং পাককর্ত। স্বং পোষ্টা ত্বং জগতন্তথা। 
ত্বমেব মেদস্বং বাধুত্বং বীজং শল্তহেতৃকম্ ॥ 
পোষায় সর্ধভূতানাং ভূত চব্যভবে হৃপি। 
ত্বং জ্যোতিঃ সর্বভূতেষু ত্মাদিত্যে। বিভাবন্ৃঃ | 
ত্বমহত্বং তথা রাত্রিক্লতে সন্ধ্যে ওথ| ভবান্। 

মার্কত্য়পুরাণমূ । 

হিরণারেতান্তৃং বন্ধে হিরণ্যোস্তবকারণষ্ ॥ 
হিরণ্যগর্ভশ্চ ডভধান্ ছিরপ্যসদৃশপ্রভঃ। 
বং মুহূর্ত: ক্ষণশ্চ তং ত্বং ত্র,টিত্বং তথা লবঃ ॥ 

৷ কলাকাষ্টানিমেষাদ্দিরূপেণাদি জগত্প্রভো। 

ত্বমেতদখিলং কাঁলঃ পরিণামাত্মকো। ভবান ॥ 
যা জিহবা ভবতঃ কালী কালনিষ্ঠাকরী গ্রভো । 

' ভয়ীন্নঃ পাহি পাপেভ্য এঁহিকাচ্চ মহাভয়াৎ। 

কর|লী নাম য| জিহ্বা মহা প্রলয়কারণম্। 
তয়! নঃ পাহি পাপেভ্য এ্রহিকাচ্চ মহাভয়াৎ ॥ 

মনোঁজবা চ যা! জিহবা লঘিমাগুগলক্ষণ| | 

তয় নঃ গাহি পাপেভ্য এ্রহিকাচ্চ মহা ভয়াৎ ॥ 

করোতি কামং ভূতেভ্যো 1! তে জিহ্বা 
স্থলোহিতা। 

তয় নঃ পা হ পাঁপেভ্য এঁহিকাচ্চ মহাঁভয়াৎ ॥ 

সধূরবর্ণা যা! গিহব। গ্র(ণিনাঁং রে!গদাহিক|। 
তয়! নঃ পাঁছি পাপেভ্য এঁহিকাচ্চ মহ1ভয়াৎ ॥ 

স্কংলিঙ্গিনী চযা জিহ্বা যতঃ দকলমঙ্গলম্। 
তয় নঃ পাঁহি পাঁপেভ্য এহিকাচ্চ মহাভয়াৎ | 

বা তে বিশ্ব। সদা জিহব। প্রাণিনাং শর্মদ।ঘলিনী 
তথ! নঃ পাঁছি পাঁপেতা ধহিকাঁচ্চ মহাভয়াৎ॥ 
গিঙ্গক্ষ লোহিতগ্রীব কৃষ্ণবর্ণ হুহাশন। 
ত্রাহি মাং সর্বদোষেভ্যঃ সংসারাহুদ্ধরেহ মাম্॥ 
প্রদীদ বন্ধে সপ্তার্চিঃ কৃশানে। হবাবাহন। 
অগ্রিপাবকশক্রাদিনামাষ্টভিরুদীরিতঃ | 

অগ্নেহগ্রে সর্বভূতানাং সমুস্ত তত বিভাবসেো। 

প্রদীদ হব্যবাহাখা অভিষ্টতময়াব্যয় ॥ 
ত্বমক্ষয়ো বহ্িরচিন্ত্যবূপঃ 

সমৃদ্ধিম।ন্ দুপ্রসছোহতিতী্রঃ 
ত্বমবায়ং ভীমমশেষলোকং 

সমূর্তকে। হস্ত্য থবাতিবীর্যযঃ ॥ 
ত্বমুততনঃ সত্বমশেষসত্ব- 
হৃৎপুগুরীকত্বমনস্তমীভ্যম্। 
তয়! ততং বিশ্বমিদং চরাঁচরং 
হুতাশনৈকে। বুধ] ত্বমত্র ॥ 

ত্বমক্ষয়ঃ সপিরিবন! বসুন্ধরা 

নভঃ সসোমার্কমহ্দিবাথিলম্। 
মহোদ্ধের্জখঠরগ তথ্চ বাড়বো 
তবাঁন্ বিভূত্য। পরয়। করে স্থিতঃ ॥ 
হুভাশনত্বমিতি সদ।ভিপুজ্যসে 
মহাক্রতে৷ নিয়মপরৈর্শহর্ষিভিঃ। 



শততমোধ্ধ্যায়ঃ | 

অভিষ্ট ত£ পিবমি চ পোমমধবরে 

বষটকৃতান্তপি চ হবীংষি ভৃতয়ে ॥ 
ত্বং বিট্রৈঃ মততমিহেজাসে ফলার্থং 

বেদাঙ্গেঘখ মকলেষু গীয়সে তবম্। 
ত্বদ্ধেতোর্ষজনপরায়ণ। দ্বিজেন্দ্র 

বেদাঙ্গান্তধিগময়ন্তি সর্ব কালে ॥ 

বং ব্র্ধ] যঙ্গনপরস্ততৈৰ খিষু- 
ভূতেশঃ স্ুরপতিররধামা জলেশঃ। 

হুর্ষ্য্, সকলন্ুরান্মাশ্চ হব্যৈঃ 

সন্তোষাভিমতফলান্যথাপুবস্তি ॥ 
অঙ্চির্ভিঃ পরমমহোপঘাতছুষ্টং 
ঘংস্পষ্টং তব শুচি জায়তে সমস্তম্। 
স্ানানাং পরমমতীব ভম্মন1 মৎ 
সন্ধায়াং মুনিভিরতীব সেব্যসে তৎ। 
প্রসীদ বছে শুচ্নামধের 

প্রসীদ বায়ে বিমলাতিদীপ্তে। 
প্রসীদ মে পাবক বৈছ্যতাঁদা 
প্রসীদ হবঠাশন পাহি মাং ত্ম্ ॥ 

যৎতে বে শিবং রূপং যে চতে সপ্ত হেতয়ঃ। 
তৈঃ পাহি নঃ স্বতো! দেব পিতা! পুত্রমিবাত্মজম্॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাঁণে ভৌতামন্বস্তবে 
অগ্নিন্তোজ্রং নাম নবনবতি- 

তমোহ্ধ্যায়ঃ। 
শি পপি 

শততমোহ্ধ্যায়ঃ | 
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ং স্বতস্ততন্যেন ভগবান্ হবাবখহনঃ। 

বামালবৃতস্তত্র তন্তাপীদ গ্রতো মুনে ॥ 
বে। বিভাবস্থুঃ প্রীতন্তোত্রেণানেন বৈ দ্বিজ| 

শান্তিমাহ শ্রণতং মেঘগন্ভীরবাগথ ॥ 

অগ্নিরুবাচি। 
রতুষ্টোহন্মি তে বিপ্র ভক্ত্য। যা তে স্ততিঃ 

কতা । 
' দদামি তবতে প্রার্থাতাং যৎ তবেপ্নিতম্ ॥ 

শাস্তিরুবাচ | 
গবন কতকতোাহন্লি বৎ ত্বাং পশ্তামি কূপিণম্। 
ধাপ ভকতিনত্রন্ত ভবতা শ্রয়তাং মম | 
ইঘজ্ঞং গতে! দেব মগ্মাচার্ষে| নিনাশ্রমাৎ। 
গতশ্চশ্রমং ধিষ্্যং ত্ব্সনাথং স গশাতু ॥ 
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মমাপরাধাৎ সম্ত।জং ধিষ্টাং যং তে বিভাবসে]। 
তত ত্বয়াধি্টিতং সোহদ্য পূর্বাবৎ পশতাং দ্বিজঃ | 
তথানাদপি মে দেব প্রসাদং কুরুষে যদি। 
পুজো বিশিষ্টো ভবতু তদপুত্স্ত মে গুরোঃ ॥ 
যথা চ মৈত্রীং তনয়ে স করিষ্যতি মে গুরুঃ। 
তথ! পমস্তপত্বেযু ভবত্স্ত মনো মৃহূ॥ 
গষ্ঠতাং ক্তোষ্যতে যেন প্রীতিং যাতে সি 

মেইবায়। 
স্তোন্েণ তন্ত বরদো! ভবেথ। মংগ্রসাধিতঃ | 

মার্কগেয় উবাচ। 
এতচ্ছ বা বচন্তহ্ত তমাহ দিজসতমম্। 
স্তোত্রেণারাধিতো ভুয়ো গুরুভক্ঞ্যা চ পাবকঃ ॥ 

অগ্নিরুবাচ। 

গুরোরর্৫ধে যতো ব্রহ্মন্ যাচিতং তে বরদয়ম্। 
নাত্মার্থং তেন মে প্রীতিত্বযাতীব মঙাঁমুনে ॥ 
ভবিষাত্যেতদখিলং গুরোর্যৎ প্রার্ধিতং ত্বয়।। 
মৈত্রী সমস্তভৃতেষু পুত্রশ্চান্ত ভবিষাড়ি॥ 
মন্বস্তরাধিপঃ পুত্র! ভৌত্যেো৷ নাম ভবিষ্যতি। 
মহাঁবলে। মহাবীর্ষে মহাপ্রাঞ্জো গুরুত্যৰ ॥ 
অনেন য্চ স্তোত্রেণ স্তোধ্যতে মাং সমাহিতঃ। 
তশ্ত।ভিলফি5ং সর্বং পুণ্যঞ্চান্ত ভবিষাতি | 

যজেষু পর্বকালেষু তীর্থেজ্যহোম কর্ন । 
ধর্্ায় পঠতামেতন্মম পুষ্টিকরং পরম্ ॥ 
অহোরাত্রকৃতং পাপং আতমেতৎ সকৃদ্বিজ। 
নাঁশয়িষাতাসন্দিগ্ধং মম তুষ্টিকরং পরম্॥ 
অহোমকালদোষাদীন্ নযোট্যেরপি তৎকুতৈঃ। 
যে দোষান্তানিদং সদাঃ শময়িষ্যতি সংশ্তম্ ॥ 

পৌর্ঘমান্তামমাবান্তাং পর্বাস্বন্োযু প্রস্তবঃ। 
মমৈষ সংশ্রতো মর্ত্র্ভবিতা পাপনাশনঃ ॥ 

মার্কগ্েয় উবাচ। 

ইত়াক্ত। ভগবানগ্নিঃ প্ঠতস্তস্য টব মুনে। 
বভৃবাদর্শনঃ সো! দীগস্কে। নিরৃতো! তথ] ॥ 

স চ শান্তিতে বছৌ পরিতুষ্টেন চেতন! । 

হর্যরোমাঞ্চিতত্তগুঃ প্রবিবেশাশ্রমং গর? ॥ 

জাঙ্রল্যমানং তত্তাসৌ ওকধিষ্ট্যে হতাশনয়। 

দদর্শ পূর্ববরৎ গ্রাপ ততঃ স গয়মাং মুদম্॥ 

এতন্রিন্নস্তরে সোহপি গুকপ্তহা মহাত্বনঃ। 

্রাতুর্ঘবীয়মো যপ্রাদাজগাম স্বমাশ্রমম্। 

তশ্তাগ্রভম্চ শিষ্যেহিসৌ চক্রে পাদাতিষ্সানয়।, 
গৃহীতাসনপূজন্চ তমাহ স তদা গুরু? ॥ 
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বৎসাতিহার্দং ত্বরি মে তথানোযু চ জন্তু 
ন বোক্স কিমিদং ত্বঞ্চেত্বটৈতৎ কথগ্নাণ্ড মে ॥ 

ভতঃ স শাস্তিস্তৎ সর্ধমাচার্ধ্যায় মহামুনে। 

অগ্নিনাশাদিকং বিপ্রঃ সমাচষ্টে যথাতথম় ॥ 

তৎ শ্রত্বা ম পরিজ স্সেছার্নয়নে। গুরুঃ। 

শিষ্যায় গ্রদাদে। বেদান্ সাঙ্গ পাঙ্গান্ মহামুনে । 

ভৌত্যে। নাম মমুস্তস্ত পুজ্রো ভূতেরজায়ত। 
তন্ মন্বত্তরে দেবানৃষীন্ ভূপাংশ্চ মে শৃণু॥ 

ভাবধ্যন্ত ভবিষ্যাংগ্ত গদতো! মম বিস্তরাৎ। 

দেবেজ্দ্রো যশ্চ ভবিতা তন্ত বিখ্যাতকর্দাণঃ ॥ 

চাক্ষ্ষ/শ্চ কনিষ্ঠাশ্চ পবিত্রা। ভ্রাজিরাস্তথ! । 

ধারাবুকাশ্চ ইত্যেতে পঞ্চ দেবগণাঃ স্থৃতাঃ ॥ 

শুচিরিক্ত্রত্তদ। তেষাং ত্রিদশানাঁং ভবিষাতি। 

মহাবলে! মহাবীর্যঃ সটর্বরিন্্র গুটৈযুতঃ ॥ 

অগ্রীপরশ্াগ্লিবাহুশ্চ গুচিমুক্তোহথ মাধবঃ। 

শক্রোহঞ্জিতশ্চ যটগ্রঁতে তদ] সবর্ষয়ঃ স্বৃতাঃ ॥ 

গুরুরণভীরো ব্রপ্নশ্চ ভরতোইনুগ্রহস্তথ| । 

স্রীমামী চ প্রতীরশ্চ বিষুঃ সংক্রন্দনঘ্তখা ॥ 

তেজস্বী স্থবলশ্চৈব ভৌত্যত্তৈতে মনোঃ স্তাঃ। 

চতুর্দশ মট়্েতৎ তে মন্স্তরমুদাতম্.॥ 

শ্াত। মন্বস্তরানীখং জ্রমেণ মুনিসততম | 

পুথামাপ্নেঠতি মনুজত্তধাঁক্ষীণাঞ্চ সম্তভতিম্ ॥ 

শ্রতবা মন্ত্তরং পূর্ববং ধর্মমার্পোতি মাঁনব£ | 

্বারোচিযস্ত শ্রবণ, সর্বকামানবাপ্রতে ॥ 

ওপ্তমে ধনমাপ্োতি জানঞ্চাপ্পোতি তামসে। 

+রবতে চ শ্রুতে বুদ্ধিং সুরূপাং বিন্দতে ম্মিয়ম্॥ 

আরোগ্যং চাক্ষুষে পুংসাং শ্রতে বৈবস্থতে বলম্ 

গুণবৎপুক্রপৌত্রস্ত হুর্যাপাবর্ণিকে শ্রুতে ॥ 

মাহাত্মযং বরক্ষসাবর্ণে ধর্মসাবর্ণিকে শুভম্। 

মতিমাপ্সেতি মন্থুজে। রুদ্রসাবর্ণিকে জয়ম্ ॥ 

জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠো৷ গুধৈর্ুক্ে। দক্ষদাবর্ণিকে শ্রতে। 

মিশাতয়ভ্যপ্িবলং রৌচ্যং শ্রুত্বা নরোত্তম ॥ 

দেবগ্রলানবমাপ্পোতি ভৌত্যে মন্বস্তরে আঁতে। 

তথারিছোতরং পুত্রাংশ্চ গুণযুক্তানবাপ্ণ,তে ॥ 

সর্ববাণ্যনুক্রমদ্ধস্চ শৃণোতি মুনিসত্তম। 

মন্বস্তরাণি তন্তাপি শ্রুয়তাং ফলমুত্তনম্,।॥ 

তত্র ঘেরানৃষীনিক্ত্রান্ মুনংস্তততনয়ান নৃপান্। 

বংশাংসচশ্রত্থা সর্কেভাঃ পাপেভ্যো বিপ্র মুচ্যতে 

দেব্ীন্্রনৃপাশ্চান্তে যে তনহথ়াধিপাঃ। 

তে শ্লীমস্তে তথা গ্রীতাঃ গ্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্ | যত্ন্বরূপং জগচ্ছেদং 

সি 

মার্কতেয়পুরাণমূ। 

ততঃ শুভাং মাতং প্রাপ্য কৃত! কর্ম তথা! শুভম্। 

শুভাঁং গতিমবাপ্রোতি যাঁবদিস্ত্রাশ্ততুর্দীশ | 

সর্ব স্াখখতবঃ ক্ষেম্যাঃ সর্কে সৌম্য স্তথা গ্রহ? 

ভবস্ত্যসংশয়ং শ্রত্ব ক্রমাসবন্বস্তরস্থিতিম্ 

ইতি মার্কণেয়ে মহাপুরাণে চতুর্দশ- 

মন্বস্তরকথনং নাম শত- 

তমেহাধ্যায়ঃ ॥ 

একাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঠ। 
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ক্রৌষ্টকিরুবাচ। 

ভগবন্ কথিতা। সম্যক্ ত্য মন্বস্তরস্থিতিঃ। 

ক্রমাথিস্তরতন্তবত্তে। ময়। চৈবাবধারিতা ॥ 

্রহ্মাদ্যমথিলং বংশং তৃভূজাং দ্বিজসত্তম। 

শ্রোতুং মমেচ্ছতঃ সমাগ্ভগবন্ গ্রত্রবীছি মে॥ 
মার্কগেয় উবাঁচ। 

শৃখু বৎস নৃপাণাং ত্বমশেষাণাঃ সমুত্তবম্। 

চরিত জগন্ম লমাঁদৌ কত প্রজাপতিম্ 

অয়ং ছি বংশে! ভূপাঁলৈরনে কক্রতুকর্তৃভিঃ। 
সংগ্রামজিদ্তির্শ্মটজিঃ শতসংখ্যেরলম্কৃতঃ ॥ 

শ্রত্বা চৈষাং নরেন্দ্রাণাং চরিতানি মহাত্মনাম্। 

উৎপত্বয়শ্চ পুরুষঃ সর্কপাটপঃ প্রমুচ্যতে ॥ 

মনুর্যন্র তথেক্ষাকুরনরণ্যে। ভগীরথ;। 

অন্ভে চ শতশো ভূপাঁঃ সম্যক পালিততৃময়ঃ। 

ধর্মক্ত! যজিনঃ শূরাঃ সম্যক্ পরমবেদিনঃ। 

শ্রুতে তান্মন্ পুমান্ বংশে পাপৌধাগ্িগ্র মুচা 

তরদয়ং অরতাং ৰংশে। যতে। বংশাঃ মহম্শঃ। 

ভিদ্যন্তে মন্ুজেন্দ্রাণামবরোহ। যথা বটাৎ্॥ 

রহ্ধ। গ্রজাপতিঃ পূর্বং সিস্কষুর্বিবিধাঃ প্রা 

অনুষ্ঠানদক্ষিণা দ্ক্ষমস্জদ্বিজসত্তম ॥ 

বামালুষ্টচ্চ তৎ্পত্ঠীং জগৎসতিকরো বিতুঃ। 

মসর্জ ভগবান্ ব্রহ্মা গতাং কারণং পরম 

অদ্দিতিত্তশ্ত দক্ষশ্ত কন্যাজান্নত শোভন! । 

তন্ত।ঞ্চ কশ্তুপো দেবং মার্তগুং দমজীঙ্ন২॥ 

্রঙ্গপ্বরূপং জগতামশেষাণাং বরপ্রদ মূ! 

আদিমধ্যান্তভৃতঞ্চ সর্গস্থিত্যন্তকর্ণন ॥ 

যতোহবিলমিদং বন্দি্নশেষধ স্থিতং দ্বিজ। 

নদেবাসুরমাচ্হম্ ॥ 



দ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 
ঃ সর্বতৃতঃ সর্ধাত্ব। পরমাস্্| সন।তনঃ | 
অরদত্যামভবস্তা শ্বান্ পূর্বমারধিতস্তয়া 

ক্রৌ্ফিকবাঁচ। . 
ভগবল্ শোতৃমিচ্ছামি যত শরূপং বিবস্বতঃ 
যৎকারণঞ্চারেদেবঃ সোইভবৎ কশ্ঠপাযজঃ | হকি পাপ 

বথ। চারাধিতে| দেব্যা সে!হদিত্য। কশ্ঠপেন চ। 

আরা(ধিতেন চৌক্তং হ তেন দেবেন ভাস্বতা ॥ 
প্রভাবঞ্চাবতীর্ণস্ত যথাবন্মুনিসত্তম | 
ভবত! কথিতং সম্যক্ শ্রোতুমিচ্ছামাশেষতঃ ॥ 

মার্কগডেয় উব।চ। 
বিম্প্টা পরমা বিদয। জো1-তর্ত। শাশ্বতী শ্ষ.টা। 
কৈবলাং ভ্ঞনমাবিভু প্রাকাম্যং সংবিদেব চ | 
বোধশ্চাবগত্তিশ্চৈব শ্বৃতির্িজ্জানমেব চ। 

ইভোতানীহ রূপাণি তশ্য পন্থা ভাস্বতঃ ॥ 

শ্রয়তাঞ্চ মহাভাগ বিস্তরাদগদতে। মম । 
যৎপৃষ্টবানদি রবেরবি9্ভাবে। যথাভবৎ ॥ 
নিপ্রভেইস্মিন নিরালোকে সর্বতস্তমপাবৃতে | 
বৃহদণ্ডমভূদেকমক্ষরং কাঁরণং পরম্ ॥ 

তগ্গিভেদ তদন্তঃস্থে ভগবান্ প্রপিতামহঃ। 
পল্মযোনিঃ হয়ং ব্রন্ধা যঃ শ্রষ্টা অগতাং প্রভুঃ ॥ 
তন্মখাঁদোমিতি মভানভূচ্ছন্দে! মহামুনে । 
ততো ভূস্ত ভূবন্তম্মাৎ ততশ্চ শ্বরনস্তরম্ ॥ 
এত] ব্যাতয়ন্তিঅঃ শ্বূপং তদ্বিবন্ঘতঃ। 
ওমিত্যন্মাৎ ম্বরূপাঁৎ'তু সথক্ষরূপং রবেঃ পরম্ ॥ 

'ততে| মহরিতি স্থুলং জনং স্থলতরং ততঃ । 

ততম্তপন্ততঃ সতামিতি মূর্ধানি সপ্তধা ॥ 
স্থিতা'ন তন্ত রূপাণি ভবস্তি ন ভবপ্তি-চ। 
শ্বতাঁবভাবয়েভীবং যতো গচ্ছন্তি মংশয়ম | 
আঁ্যন্তং যত পরং সুক্মমরূপং পরমং স্থিতম্। 
ওমিতুাক্তং ময়! বিপ্র তৎ পরং ব্রহ্ম তদ্বপুঃ ॥ 

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাঁণে বংশ মুকীর্তনং 
নাটমকাধিকশততমোহ্ধ্য।য়ঃ ॥ 

দ্বাযধিকশততমোহধ্যায়ঃ | 
শা ৩৯৩ 

মার্কগেয় উবাচ। 

ভমাদগ্ািভিক্নাৎ তু ব্রচ্মগোধব্যক্কজন্মনঃ | 
খচো দভূবুঃ প্রথমং প্রথমাঘদনান্থুনে ॥ 

[ ১৯ ] 

১৪৫ 

জবাপুষ্পনিভাঃ সদাদ্েজোরপাস্তসংহত।;। 
পৃথক্ পৃথশ্থিভিন্নাশ্চ রজোরূপবস্থাস্ততঃ ॥ 
বজ্ংবি দক্ষিণাত্বক্তদনিরদ্ধনি কাঞ্চনম্। 
ষাদৃগর্ণং তথ। বর্ণান্যসংহতিধরাঁণি চ ॥ 
পশ্চিমং যদ্দিভোর্বক্তং ত্রদ্ধণঃ পরমেটিনঃ। 
আবিভুতানি সাঁঘানি ততচ্ছন্দাংদি তাণাথ ॥ 
অথর্বাণমশেষণ ভৃঙ্গাঁঞ্জনচদ্নপ্রভম্। 
যাবদেঘারস্বরূপং তর।ভিচারিকশ।স্তিকম্॥ 
উত্তরাঁং প্রকটাভৃতং বদনাঁৎ তস্য বেধলঃ।: 
স্থখসত্বতমঃ গ্রাঁয়ং সৌমাসৌম্যন্বরূপবৎ | 
খচো রজোগুণাঃ সত্বং যন্তুষাঞ্চ গুণে মুনে। 

তমোগুণ।নি সামানি তমঃসত্বমণর্ধস্থ ॥ 
এতানি জলমানানি তেন্বসাপ্রতিয়েন বৈ। 
পৃথক্ পৃথগবস্ানং ভাঞ্ি পৃর্বমিবাঁভবন্ | 
ততস্তপাদ্যং যৎ তেজ ওমিতুযুক্তাতিশব্যতে | 
তস্য ম্বভাবাদঘৎ তেল্সস্তৎ সমাবৃত্য সংস্থিতম্ ॥ 
যথা যঙ্গুম্ময়ং তেঅন্তদ্বৎ সায়াং মহামুনে। 

একত্বমুপযাঁতানি পরে তেজসি সংশ্রয়ে ॥ 
শাস্তিকং পৌষ্টিকধৈব তথা চৈনাভিচারিকম্। 
খগাদিষু লয়ং ত্রহ্মন্ ব্রিতয়ং ত্রিঘখাগমতৎ | 
ততে। বিশ্বমিদং সদ্যত্যমোনাপাৎ সুনিষ্মলম্ ॥ 
বিভাবশীয়ং বিতরর্ষে তির্্যগুন্ধ মধস্তথা ॥ 
ততস্তন্মগুলীভূতং ছানাসং তে উত্তমম্। 
পরেণ তেজন। ব্রহ্ম ন্নেকত্বমুপযাতি তত ॥ 

আ।দত্যসংজ্ামগমদাদাবেব যতোইভবত। 

বিশ্বন্তাস্ত মহাঁভাঁগ কারণঞ্চাব্যয়।ত কম্॥ 
প্রাতন্দণান্দিনে চৈব তথা চৈবাপরাহিকে । 
্রীয় তপতি সা কালে খগুবজুঃসামদপ্তিত] | 
খচন্তপ্তি পূর্বান্কে মধ্যান্ে চ যজুংষি বৈ। 
সামানি চাপবান্ধে বৈ তপস্তি মুনিসন্তম ॥ 
শাস্তকং খন্ষু পূর্বাজে যজুঃঘবস্তরপৌষ্টিকম্। 
বিশ্তস্তং সামি সায়াঙ্ছে আভিচারিকমস্ততঃ ॥ 
নধ্যন্বিনেইপরাক্কে » সমে চৈবাভিচারিকম্। 
অপরাহে পিতৃণাস্ত সায়া কার্ধযাণি তানি বৈ॥ 
বিস্ৃষ্টো খত্যরে ব্দ্ষ। স্থিতৌ বিষুর্যনূপ্রয়; | 
রুদ্রঃ সামময়োহস্তে চ তন্ম(ৎ তন্তাওচিধ্বনিঃ |. 
তদেবং ভগবান্ ভাশ্বন্ বেদায্মা বেদসংস্থিতঃ। 
বেদবিদ্যাত্মক শ্চৈৰ পরঃ পুরুষ উচ্যতে ॥ 
ব্স্থিত্যন্তহেতুষ্চ রজঃসত্বাদিকান্ গুণান্। 
আশ্রিতা ব্রদ্ষবিষ্টাদিনংজ্ঞাসভ্যেতি শাসতঃ | 



১৪৬. মার্কগ্য়েপুরাণয্। 

দেবৈঃ সদেড্যঃ ন তু বেদমৃষ্ধিঃ- 
রমুর্তিরাদ্যোহখিলমন্ত্যমুত্তিঃ | 
বিশ্বাশ্রয়ং জেযোতিরবেদযধর্া 
বেদাস্তগম্যঃ পরমঃ পর়েভ্যঃ | 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে মার্তগুমাহাক্যো 
দ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | 

ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | 

. মার্কণডেয় উবাচ । 

তহ্য সন্তাপ্যমানে তু তেজসোর্ঘনধস্তণ]। 
সিশ্বক্ষুশ্চি্তয়ামান পল্মযোনিঃ পিতামহঃ ॥ 
স্থষ্টিং কৃতাপি মে নাশং গ্রয়ান্তত্যঠিতেজসঃ। 
ভাসম্বতঃ স্য্টিসংহারস্থিতিহেতোন্দহাঁআনঠ ॥ 

অগ্রাণাঃ প্রাণিনঃ সর্বে আগঃ শুষাস্তি তেজনা 
ন চাস্তলা বিন] স্ৃষ্টির্বিশ্বস্তান্ত ভবিষাতি ॥ 
ইতি সঞ্চিস্ত্য তগবান্ স্তোত্রং ভগবতো রবেঃ। 
চকার তন্ময়ে। তৃত্বা ব্রক্ম। লোকপিতামহঃ ॥ 

ত্রন্দোবাচ। 

নমন্তে যম্ময়ং সর্ধমেতৎ্সর্কময়শ্চ যঃ। 

বিশ্বমুর্তিঃ পরং জ্যোতিরধর্তদ্ধয।য়স্তি যোগিনঃ॥ 
য খত্ুযো। যে! যজুষাং নিধানং 
সায়াঞ্চ যে! যোনিরচিস্ত্যশক্তিঃ। 
'আয়ী ময়: স্ৃলতয় দমান্রা- 
ধরহ্বরূপে। গুণপারযে।গ্যঃ ॥ 

তং সর্ধহেতুং পরমেভ্যবেদ্য- 
মাছে পরজ্োঁতিরবন্ছিন্নপষ্। 
স্ুলঞ্চ দেবাত্মতয়। নমস্তে 
ভাশ্বস্তমাদ্যং পরমং পরেভ্যঃ ॥ 

শ্যষ্টিং করোমি যদহং তব শক্তিরাদ্য। 
ততপ্রেরিতো! জলমহীপবনা গ্িরূপাম্। 
ঘদ্দেবতাদ্িবিষয়াং প্রণবাদ্যশেষ|ং 
নাত্থেচ্ছয়! স্কিতিলক়ীবপি তদ্বদেব ॥ 

বহিত্বমেধ জলশোধণতঃ পৃথিবাঃ 

স্যষ্টিং করোমি ছগতাঞ্চ তথাদ্যপাকম্। 
ব্যাপী তমেব ভগবন্ গগনম্থন্নপং 
ত্বং পঞ্চধ! জগিং পরিগাপি বিশ্বন্। 
যজের্যজস্তি পরম। অবির্দোভবস্তং 
বিষ্ুম্বরূম খিলেঠি ময়ং বিবদ্ধৰ্1 

ধ্যায়স্তি চাপি যতয়ে। নিষতাত্মচিত্তাঃ 
সর্কেশ্বরং পরমমাব্মবিমুক্িকাধাঃ ॥ 

ননস্তে দেবুরূপায় যজ্তরূপায় তে নমঃ । 

পরব্রহ্গ্নরূপায় চিন্ত্যমানায় যোগিভিঃ ॥ 

উপসংহর তেঙ্গো যৎ তেজসঃ সংহতিস্তৰ । 

্ষ্টের্ব্বিঘতায় বিভো৷ স্থাষ্টো চাহ্ং সমুদ্যতঃ 
মার্কণেয় উবাচ। 

ইত্যেবং স স্ততে। ভাম্বন্ ত্রহ্মণ! সর্গকর্তৃপ। । 
উপসংহ্ৃতবাংস্তেজঃ পরং স্বপ্পমধারযৎ ॥ 
চকার চ ততঃ স্থষ্টিং জগতঃ পল্পসম্ভবঃ | 

তথ! তেষু মহাভাগঃ পূর্ব কল্নাস্তরেষু বৈ ॥ 
দেবান্থরাদীন্ মর্ত্যাংশ্চ পশ্বাদীন্ বৃক্ষবীরুধঃ। 
মনর্জ পূর্ব বদ্ব্র্গা নরকাংস্চ মহাখুনে ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুবাঁণে আদিত্যন্তবে। 
নাম ত্র্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

চতুরধিকশততমো হ্ধ্যায়ঃ। 

78৯১ 

মার্কগেয় উবাচ। 

স্ষ্ট1 জগদিদং ব্রহ্মা গ্রবিভ।গমথাঁকরোৎ। 
বর্ণাশ্রমসমুদ্রাদ্রিদ্বী পান।ং পুর্ব বদয । ॥ 
দেখদৈত্যোরগাদীনাং রূপস্থানানি পূর্ববৎ। 

্রন্ষণস্তনয়ে! যোহভূন্মরীচিরিতি বিশ্রুতঃ। 

কণ্ঠপন্তস্ত পুক্রো২হৃৎ কাশ্তাপে। নাম নামতঃ ॥ 

দৃক্ষস্ত তনয়। ব্রন্মন্ তল্ত ভার্য্যান্রয়োদশ। 
বহবস্তৎ্মতাশ্চানন্ দ্েবটদৈত্যোরগাদয়ঃ ॥ 
অপিতিজ্জণয়ামান দেবাংস্রিতৃবনেশ্বরান্। 
দৈতা।ন্ দিতিরদনুশ্চোগ্রান্ দানবানুরুবিক্রম(ন 
গরুড়ারুণৌ চ বিনত। যক্ষরক্ষাংসি বৈ খগ|॥ 
কদ্রঃ মৃযাব নাগাংশ্চ গন্ধর্্বান্ সুযুবে মুনিঃ ॥ 

ক্রোধায়! জঞ্ভিরে কুল]1 রিষ্টায়াশ্চাগ্সরোগণা। 
এরাবতাদীন্ মাতঙ্গানির। চ স্ুযুবে দ্বিজ ॥ 
তাত চ সুযুবে শ্রেনী গ্রমুখাঃ কন্তক। খ্বি্। 
যান।ং প্রহ্থতাঃ খগমাঃ গ্েনভানশুকাদয়ঃ ॥ 

ইলায়াঃ পাঁদপ। জাতাঃ প্রধায়াঃ পততাং গণ; 

অদ্দিত্যাং যা সমুৎপন্না কশ্তপন্তেতি সম্ততিঃ| 
তস্তাস্চ পুত্রদৌহিজৈঃ পৌন্রদোহিত্রিকাদিভিঃ 
ব্যাপ্তমেতজ্জগৎ্জ নৃত্য তেষা; তাঁনাঞ্চ বৈ সু? 



পঞ্ধাধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ | 

 তেষাং কশ্তপপুজ।ণ!ং প্রধানা দেবতাগণাঃ। 

সাত্বিকা রাজপান্বেতে তাঁমসাশ্চ যুনে গণাঃ॥ 

দেবান্ যঙ্গতুজন্চক্রে তথ! ক্রিভূবনেশ্বরান্। 

বঙ্গ! ব্রহ্গবিদাং শ্রেষ্ঠঃ পরমেঠী প্রজাপতি | 
ছাঁনবাধস্ত সহিতাঃ সপত্বা! দৈতাদানবাঃ। 
রাক্ষমাশ্চ তথ যুদ্ধং তেষামাপীৎ সুদারুণম্॥ 
দিব্যং বর্ষনহত্রস্ত গপরাজীয়স্ত দেবতাঃ। 

জয়িনশ্চাভবন্ বিপ্র বলিনো দৈতাদাঁনবাঃ ॥ 
ততো নিরাকৃতান্ পুভ্রান্ দৈতেয়ৈর্দানবৈস্তধ| | 
হতত্রিভূবনান্ দুষ্ট অদ্দিতিত্ঘ্পনিসত্তম ॥ 
আচ্ছিম্নধজ্ভাগাংশ্চ শুচা সম্পীড়িতা ভূণম্। 
আরাধন|য় সবিতৃঃ পরং যত্বং প্রচক্রমে ॥ 
এক গ্রা নিয়তাহার1 পরং দিয়মমান্থিতা। 

তৃষ্টাব তেজসাং রাশিং গগনন্থং দিবাকরম্।॥ 

অদ্দিতিরবাঁচ। 

নমস্তরভ্যং পরাং সুক্াং সৌবর্ণীং বিভ্রতে তন্থৃম্। 
ধাম ধামবতামীশ ধাঁয়ামাধার শাশত ॥ 
জগতামুপকারায় তথাপন্তর গোপতে। 
আদদানস্ত যন্্রপং তীব্রং তন্মৈ নমাম্যহম্॥ 
গ্রহীতুম্টমাসেন কালেনেন্দুময়ং রসম্। 
বিত্রতস্তব বদ্জপমতিতীব্রং নতাম্মি তৎ ॥ 

তমেব মুঞ্চতঃ সর্বং রমং বৈ বর্ষণায় যৎ। 

বপমাপায়কং ভাম্বংস্তশ্মৈ মেঘাঁয় তে নমঃ ॥ 
বাধু[ৎসর্গবিনিষ্পরনমশেষধ্ণীষধীগণম্। 
পাকায় তব ষন্রপং ভান্করং তং নমাম্যহুম্॥ 

যচ্চ রীপং তবাতীব ছিমোত্মর্গদিশীতলম্। 
তৎকালশম্তপোধায় তরণে' তস্ত তে নমঃ ॥ 

নাতিতী ব্রঞ্চ যক্রপং নাতিশীতঞ্চ ষৎ তব। 

বরন্তর্কৌ রবে সৌমাং তশ্মৈ দেব নমো! নমঃ ॥ 
আপ্যায়নমশেষাণাং দেবানাঞ্চ তথাঁপরম্। 
পিতৃণাঞ্চ নমন্তশ্মৈ শস্তানাং পাকহেতবে ॥ 
বজ্জপং জীবনাঁয়ৈকং বীরুধামমৃতাত্মকম্। 
পীয়তে দেবপিতৃতিস্তন্মৈ সোমাত্মনে নমঃ । 
আন্যাং যদর্করূপাভ্যাং রূপং বিশ্বময়ং তব । 
সমেতমগ্নীষোমাভ্যাং নমন্তশ্যৈ গণায়নে ॥ 
য্জপমৃগ্যস্ুঃ সাম্নাটমৈেকোন তপতে তব। 
বিশ্বমেতত ত্রয়ীসংজ্ঞং নমস্তশ্মৈ বিভাবসো! | 

১৪৭ 

মার্কগেয় উবাচ । 
এবং স। নিয়ত দেবী চক্রে স্তোত্রর্সহর্নিশম্। 
নিরাহার| বিবন্বস্তমারিরাধযিযুন্ম্নে + 
তত: কালেন মহত ভগবাংস্তপনোহম্বরে। 

প্রতাক্ষতামগাদশ্ত! দাক্ষায়ণ্যা দ্বিজোত্বম'॥ 
স। দদর্শ মছ্াকুটং তেজসোম্বরনংশ্রিতম্। 
ভূমৌ চ সংস্থিতং ভাম্বজ্জালামীলাতিহুরদ শম্॥ 
তং দৃ্1 স| তদ! দেবী সাধ্বদং পরমং গতা। 
গা? মে প্রসীদেতি ন ত্বাং পশ্তামি গোঁপতে । 
যথা দৃষ্টবতী পুর্বমন্থরস্থং সুহুর্দুশম্। 
নিরাহার। বিব্বস্তং তপস্তং তদনস্তরম্॥ 
সঙ্বাতং তেঙ্গসাং তদ্বদিহ পশ্তামি ভূতলে । 
গ্রসাদং কুক পত্তেয়ং যক্রপং তে দিবাঁকর। 
ভক্তান্থকম্পক বিভে। ভক্তাহং পাছি মে স্মৃতান্। 

ত্বং ধাতা বিস্বজসি বিশ্বমেতৎ 
তং পামি শ্থিতিকরণায় মম্প্রবৃত্তঃ 
ত্বযাস্তে লয়মখিলং প্রয়াত তত্বং 
ত্বত্তোইন্কা ন হি গতিরস্তি সর্্বলে।কে ॥. 
ত্বংব্রহ্গা হরিরজসংজিতত্বমিজ্োো 
বিভ্তেশঃ পিউৃপতিরঘুপতিঃ সমীরঃ | 
সোমোহগ্রির্গগনমহীধরোধ্ধিবরের 
কিং স্তব্যং তব সকলাম্মরূপ ধাস্নঃ ॥ 

যজ্ঞেশ তামনুদিনমাত্মকর্মসক্তা £ 

স্তবস্তো বিবিদপদৈধধিজ! যলস্তি। 
ধ্যায়ন্তে। বিনিয়তচেতসে ভবস্তং 
যোগস্থাঃ পরমপদং প্রযাস্তি যোগমূর্্য। ॥ 
তপমি পচসি বিশ্বং পাঁস ভন্মীকরো যি. 
প্রকটয়সি মযৃখৈহ্লাদয়ন্যনগর্ভৈঃ। 
স্থজসি পুনরপি তং ভাবনাশ্মচ্যতাস্থু 
প্রণমিতন্থরমর্ত্যঃ পাপকৃতিস্থগম্যঃ ॥ 

ইতি মার্বগেয়ে মহাপুরাণে দিবা করস্ততিন[ম, 
চতুরধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ ॥ 

ক ওএসসিহিক 

পঞ্চাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 
শপ £ রত পাপ 

মার্কণেয় উবাচ। 

যত তু তন্মাৎ পরং রূপযোমিদ্যুক্ত1তিশব্িতম্। | ততঃ শ্বতেজসন্তম্মাদাবিদ্ুতো| বিডাবস্থঃ। 
অস্ুপানভ্তমমলং নষব্শ্মৈ সদাত়নে ॥ অদৃশ্তত তদা দিত্যন্তপ্ততাজে। পম? প্রঃ ৪ 



১৪৮ 

অথ তাং গ্রণতাং দেবীং তস্ত সন্দর্শনাশুনে | 
প্রাহ ভাঁথান্ বৃণুঘেষ্টং বরং মত্ত! যমিচ্ছসি | 
প্রণতা শিরসা 1 চ জান্ুপীড়িতমেদ্িনী। 

প্রত্যুবাঁচ বিবশ্বস্তং বরদং সমুপস্থিতম্। 
দেব প্রসীদ পুজ্রাণাং হৃতং ত্রিতুবনং মম। 
যজ্ঞভাগগস্চ দৈটতান্চ দানবৈশ্চ বলাধিকৈঃ | 
তন্নিমিত্বপ্রস।দং ত্বং কুরুঘ মম গোগতে। 

অংশেন তাং ভ্রাতৃত্বং গত্বা নাশয় তদ্রিপূন্ ॥ 
যথা মে তণয! ভূয়ে] যজ্ঞভাগভূজঃ গাভে। | 

ভবেযুরধিপাঁশ্চৈব রৈলোক্যন্ত দিবাকর ॥ 
তথাগ্ুকম্প! পুত্রাণাং স্ প্রসন্নে। রবে মম। 

কুরু প্রগন্নার্ভিহর স্থিতিবর্তী। ত্বমুচ্যতে ॥ 
মার্কগেয় উবাচ 

ততশ্তমাহ ভগবান্ ভাস্করে! রারতস্করঃ। 

গীণতামদিতিং বিপ্র প্রসাঁদস্থুমুখে। বিভূঃ | 

সহআংশেন তে গর্ভে সম্ভৃয়াহমশেষতঃ। 

ত্বৎপুল্রশত্র,লদিতে নাঁশয়াম্যান্ নির্দতাঃ ॥ 

ইত্যুক্তণ ভগব।ন্ ভাস্বানন্তর্ধানমুপাগ ম। 

্ নবত্তা মাপি তপসঃ সম্প্রা্ধাখিলবাঞ্িত৷ ॥ 
ততো রশ্মিসহত্রস্ত সৌধুয়াখো। রবেঃ করঃ। 

বিপ্রাবতারং সঞ্চক্রে দেবমাতুরথোদরে ॥ 

কচ্ছ-চাল্জ্রায়ণাদীনি সা চ চক্রে সমাহিত । 

গুচিনী ধারয়ামান দিবাং গর্ভমিতি দ্বিজঃ ॥ 
ততত্তাং কশ্াপঃ প্রাহ কিঞিতিকাপগ্রতাক্ষরম্। 

কিংমারয়সি গর্ভাগুমিতি নিত্যোপৰাসিনী ॥ 

সা চ তং গ্রাহ গর্ভাগুমেতৎ পশ্ঠসি কোগন । 
ন মারিতং বিপক্ষাণাং মুতাবে তত্তবিষ্যতি ॥ 

মার্কগেয় উবাঁচ। 

ইত্যুক্ত1 তং তদ গর্ভমুৎসসঙ্জ সুরাবনিঃ। 
জাজল্যমীনং তেজোভিঃ গতুর্ধচনকোপিতা ॥ 

তং দৃষ্ট1 কশ্তাপো গর্ভসুদাস্তাস্করবর্চনম্। 
তুষ্টাব প্রণতো! ভূত্ব। খগ্ভিরাঁদ্যাভিরাঁদবাৎ ॥ 
সংস্তয়মানঃ স তদ। গর্ভাণ্ডাৎ প্রকটোইভবৎ। 

পদ্মপত্রসবর্ণাতত্তেস। ব্যাপ্তদিজুখঃ ॥ 
অথাস্তরীক্ষাদাভাষ্য কণতপং মুনিসত্তমম্। 
সতোয়মেঘগম্ভী রবাগুবাচাশরীরিণী ॥ 
মারিতং তে যতঃ প্রে/ক্তমেতদণ্ডং ত্বয়া মুনে। 
তন্মাশুনে স্ুতন্মেইয়ং মার্তগুখ্যো ভবিধ্যতি ॥ 

হুর্যয।ধিকারঞ বিভূঞ্জগত্যেষ করিষাতি। 

হুন্ষত্যন্থরাংশ্চান্সং যজভাঁগহয়াননীন্ ॥ 

মার্কগেয়পুরাণ্য্ । 

দেব] নিশষোতি বচে। গ্গনাৎ লমুপাগষন্। 
গ্রহর্স মতুলং যাতা দাঁনবান্চ হতৌসঃ ॥ 
ততো যুদ্ধায় দৈতেঘ়। নাজুহাব শতক্রতূং। 
সহ দেবৈর্দূদ যুক্ত] দানবশ্চ সমভারু$ 1 
তেষা! যুদ্ধমতূদেধ রং দেবানামন্ুরৈঃ সহ 
শঙ্কাশ্মদীপ্তিসন্দীপ্ং সমস্তভৃবদান্তরমূ॥ 
তশ্মিন্ যুদ্ধে ভগবত] মার্চগেন নিরীক্ষিতাঃ 
তেজস। দহামানান্তে ভন্মীভূত। মহাসুরাঃ ॥ 
ততঃ গ্রহ্যমতুলং প্রারথাঃ সর্ব দিবৌকনঃ। 
তুষটবুস্তেজনাং যোনিং মার্ডগুমদিতিং তথ। ॥ 
স্বাধিকারাংস্তথ। প্রাপ্ত। যদ্জভাগাংশ্চ পূর্বববৎ। 
ভগবানপি মার্ভওঃ শ্বাধিকারমথাঁকযোৎ ॥ 

কদস্বপুষ্পবস্তাশ্বানধশ্চোর্দঞ্চ রশ্মিভিঃ ॥ 
বৃন্তাগিপিগুসদৃশো দঞ্জে নাতিস্করছৃপু$ ॥ 

ইঠি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে মার্ভপ্ডোৎপত্তিনাম 

পঞ্চাধিকশততমোই্ধায়ঃ। 

যড়ধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 
সী ৩? ০--.-- 

মার্কণ্েয় উবাচ। 

অথ তট্মৈ দদৌ কন্তাঁং সংজ্ঞাং নাম বিবন্বতে। 
গ্রসাদ্য প্রণতো তৃত্ব। বিশ্বকর্মা প্রজাপতিঃ ॥ 
বৈবস্বতত্ব সন্ভূতো মন্রস্তন্তাং বিবন্বতঃ। 
পূর্বমেব তথাথ্যাতং তৎস্বরূপং বিশেষতঃ ॥ 

ত্রীণাপড়্যান্ঠসৌ তস্তাং জনয়ামান গোপতিঃ। 
দ্বৌ পুত্র স্থমহাভাগৌ কন্তাঞ্চ যমুনাং যুনে ॥ 
মনুর্বৈবশ্বতো! জো্ঠঃ শ্রান্ছদেবহ প্রজাপতিঃ। 

ততো যমে। যী! টচৈব যমলৌ সন্বতৃবতূঃ ॥ 
যৎ তেজেহভ্যধিকং তন্ত মার্তগুস্ত বিবস্বতঃ 1 

তেনা ততাপয়ামান ত্রীন লোকান্ সচরাচরান্। 

গোলাকারস্ত তং দৃষ্ট1 সংজ্ঞা রূপং বিবন্থতঃ। 
অলহস্তী মহৎ তেজ: শ্বচ্ছায়াং প্রেক্ষ্য সাক্রবীৎ 

সংঞ্জোরাচ। 

অহং যান্তাম ভত্্ং তে শ্বমেব ভবনং পিতুঃ। 
নির্বিকারং ত্বয়াপ্যজ স্থেপ্পং মচ্ছালনাচ্ছুভে ॥ 
ইমৌ চ বাঁলকৌ মন্তং কন্! চ বরধর্ণিনী। 
সস্তাবেট নৈব চাখ্যোয়মিদং ভগবতে ত্য! ॥ 

ছায়োবাচ। 

ভা কেশগ্রছণ[কেবি আ1 শাপান্ৈব কথ্থিচিৎ। 



ষড়ধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ | 

জাখ্যান্তামি মতং ভূতাং গম্যতাং বন্ধ বাঞ্িতস্ ॥ 
ইত্যক্ত। চ্ছারয়! সংজ্ঞ। জগাম পিতৃমন্দিরম্। 
তত্রাবসৎ পিতুর্গেছে কঞ্চিৎ কালং শুভেক্ষণ! | 

ভর্তঃ মীপং যাহীতি পিত্রোক্ সা পুনঃ পুনঃ: 
অগচ্ছদবড়বা ভূত্ব। কুরূন্ বিপ্রোত্বরাংস্ততঃ ॥ 

তত্র তেপে তগঃ সাধবী নিরাহার! মহামুনে ॥ 
পিতৃঃ সমীপং যাঁতায়াঃ সংজ্ঞার! বাক্যততৎপর|। 

তদ্রপধারিণী চ্ছয়া ভাঙ্করং সমুপস্থিত। | 
তন্তাঞ্চ ভগবান সুর্যাঃ সংজ্ঞায়ামিতি চিন্তয়ন্। 

তটৈব জনয়ামাদ দ্বোৌ স্থুতৌ কন্যকাঁং তথ|।॥ 

ূর্বজন্ত মনোস্তল্যঃ সাবিন্তেন সোইভবৎ। 

যন্তয়োঃ প্রথমং জাতঃ পু্রয়োধিজসত্বম ॥ 
দ্বিতীয়ো যৌধভবধ্ধান্থঃ স গ্রহোছভূচ্ছনৈষ্চরঃ | 
কন্তাভৃৎ তপতী ষ তাং বত্রে সংবরণে! নৃপঃ ॥ 

সংস্ঞা তু পাখিবী তেষামাত্মপ্রানাংযথাকরোৎ। 
স্নেহান্ন পূর্বজাতীনাং তথ! কৃতবতী সতী | 
মনুস্তৎ ক্ষাস্তবাংস্তন্ত। যমশ্চান্ত। ন চক্ষমে। 

বনুশে| যাঁচ্যমানস্ত পিতৃঃ পত্ধা। স্থুঃখিতঃ ॥ 
স বৈ কোপাচ্চ বাঁল্যাচ্চ ভাবিনোহ্্থন্ত বৈ বলাৎ 
পদ। সম্তর্জয়ামাস চ্ছায়াসংজ্ঞাং যমে| মুনে। 
ততঃ শশ।প চ ষমং ছায়া সামধিণী ভৃশম্ ॥ 

ছায়োৰাঁচ। 

পদ] তর্জয়সে ধন্মাঁং পিতৃভাঁর্ধ্যাং গরীয়সীম্। 
তশ্মাৎ তবৈব চরপঃ পতিষ্যতি ন সংশয়? ॥ 
যমস্ত তেন শাপেন ভূশং পীড়িতমানসঃ। 

মন্থন! সহ ধর্শাত্ম! সর্বং পিতে ভ্ভবেদয়ৎ॥ 
যম উবাচ। 

স্নেহেন তূলান্মম্ম।জু মাতা দেব ন বর্ততে। 
বিস্বজা জ্যারসোইপ্যন্মান্ কনীয়াংসৌ বুতূর্ষাতি । 
তন্তাং ময়োদাতঃ পাদে। ন তু দেহে নিপাতিতঃ 
বাল্যাদ্বা যদি ব। মোছাৎ তত্তবান্ ক্ষত্তমর্তি ॥ 
শণ্োংহং তাঁত কোগেন জনন্ত! তনয়ে! যতঃ। 
ততে] ন মংস্তে জননীমিমাং বৈ ভপতাং বর ॥ 
বিগুণেঘপি পুতেষু ন মাত ৰিগুণ! পিতঃ। 

গাদস্তে পততাং পুত্র কথমেতৎ গ্রবক্ষ্যতি ॥ 
ভব গ্রসাদাচ্চরশে! ন পতেস্ভগবান্ যথা। 

মাতৃশাপাদয়ং মেইদ্য তথ! চিস্তয় গোপতে ॥. 
রৰিরুবাচ । 

অসংশয়মিদং পুজ ভবিষ্যতাত্র কারগম্। 
যেন স্বামাবিশৎ কে ধে। ধর্মজং সত্যবাদিনম্॥ 

১৪৯. 

সর্কেষামেব শাপানাং' গ্রতিঘাতে। ছি বিদ্যাতে। 
ন তু মাত্রাছিশগানাং কচিচ্ছাপনিবর্ডনম্ ॥ 

ন শকামেতক্সিথা। তু ফর্ত,ং মাতুর্যচত্তব |. 
কিধিৎ তব বিধান্তামি পুনে হাঁদছগ্রহম্ ॥ 
কুময়ে। মাংসমাদায়ু গরয়াম্তত, মহীতলম্। 
কৃতং তন্তা বচঃ সত্যং ত্বঞ্চ ভ্রাতে।. ভবিষ্যমি ॥ 

মার্কগ্েয় উবাচ। 

আদত্যন্বত্রবীচ্ছায়াং কিমর্থং তনযেষু তৈ। 
তুলে।ঘপাধিকঃ শ্েহ একত্র ক্রিয়তে স্ব! ॥ 
নূনং নৈষাং ত্বং জননী সংজ্ঞা! কাপি ত্বমাগত|। 
বিগুণেত্বপাাপত্যেষু কথং মাতা শপেত স্থৃতম্ ॥ 
সা তৎ পরিহরস্তী চ নাচচক্ষে বিবন্বতঃ | 

স চাত্বানং সমাধায় যুক্কন্তত্বমপশ্তত ॥ 

তং শপ্তুমুদাতং দৃষ্ট। চ্ছায়ানংজ্ঞা দিবস্পতিম্। 
ভয়েন কল্পত্তী ব্রহ্মন্ যথাবৃত্তং স্ভবেদয়খ ॥. 
বিবন্বাংস্ত ততঃ তুদ্ধঃ শ্রত্বা শ্বস্ুয়মভ্যগ|ৎ। 
সতাপি তং যথান্তায়ম্্চয়িত্ব। দিব'ংকরম্ ॥ 
নির্দগ্ককামং রোৌষেণ সাস্য়'মাস স্ত্রতঃ ॥ 

বিশ্বকর্ম্মোবাচ। 

ভবাতিতেজস। বাণপ্তমিদং রূপং সুতুঃসহম্। 
অসহস্তী ততঃ সংজ্ঞ! বনে চরতি বৈ তপঃ॥ 

রক্ষ্যতে তাং ভবানদায স্বভার্যযাং শুভচ'রিণীম্। 
রূপার্থং ভবতোইহরণো চরস্তীং মহত তপঃ ॥ 
স্ৃতং মে ব্রহ্ধণে। বাক্ং যদি তে দেব রোচতে । 

রূপং নিবর্তয়াম্যেতৎ তব কান্তং দিবন্পতে ॥ 
মার্কণ্ডের় উবাচ। 

যতো! হি ভাস্বভো দ্গপং প্রাগাসীৎ্ পরিমগ্ুলম্ 

ততম্তথেতি তং প্রা ত্বষ্ঠীরং ভগবান্ রবিঃ ॥ 
বিশ্বকর্মা ত্বন্থজ্ঞাতঃ শাকঘীপে বিবন্বতঃ| 
ভ্রমিমারোপ্য তৎ তেজঃ শাতনায়োপচক্রমে ॥ 
ভ্রমতাশেষদগতাং নতিভূতেন ভাম্বতা। 
সমুদ্র।ত্রিবনো পেত! সারুর়োহ্ মী নত: ॥ 
গগনঞ্চাখিলং ব্রহ্মন্ সচন্ত্রগ্রহারকম্। 
অধে! গতং মহাভাগ বতৃব।ক্ষিপ্তমাকুলম্।॥ 
বিক্ষিপ্তসলিলাঃ সর্ব বতৃবুশ্চ তথাবয়$। 
ব্যভিদ্যন্ত মহালৈলাঃ শীর্ণসান্ুনিবন্ধনাঃ ॥ 
ফ্বাধারাণ্যশেয়াণি ধিক্্যানি মুনিলতষ | 

ট্যদ্রশ্মিনিবন্ধানি অধে। গম, নহঅশঃ ॥ 
বেগত্রমণসঙ্জাতবাযুক্ষিধা। সমস্ততঃ | 
বানীর্যযত্ত মহাষেঘ। খেররাববিচারিণঃ | 



দর মার্কগেয়পুরাণমূ। 

ভাম্বত্ত মণবিভ্রান্তং ভূম্যাকাশরসাতলম্। 
জগাদকুলমত্যর্থং তদাসীমুনিসত্তম 1 
রৈলোক্যে সকলে বিপ্র ভ্রমমাণে সুরর্ষয়ঃ। 
দেবাশ্চ ব্রহ্গণ। সার্ধং ভাস্বস্তমভিতুষ্টবৃঃ | 
আদিদেবোহসি দেবাঁনাং ভ্ঞাতমেতৎ স্বরূপতঃ। 
্বর্গশ্িত্যন্তকালেষু ত্রিধা ভেদেন তিষ্ঠপি, | 
ব্যক্তি তেহস্ত জগমাথ শ্ন্মবর্যাহিমাকর। 

জুষশ্ম শান্তিং লোকানাং দেবদেব দিবাকর ॥ 

ইন্দ্রশ্াাগত্য তং দেবং লিখ্যমানং যথাত্তবৎ। 
জয় দেব জগন্ব।ঁপিন্ জয়'শেষজগত্পতে ॥ 
খরযরস্চ ততঃ সপ্ত বশিষ্ঠাত্রিপরোগম 21 
তুষ্টবুধিবিধৈঃ স্তোতৈৈঃ স্বন্তিশবস্তীতিবাদিন? | 
বেদোঁজাভিরথাগ্র্যাভির!লিখিল্যাশ্চ তুষ্ট বুঃ। 
ভাস্বস্তং খগরভিরাদ্যাভিপিখ্যমাঁলং মুদা যুতাঃ ॥ 

ত্বংনাথ মোক্ষিণাং মোক্ষে। ধ্যেয়ন্ত্বধানিনাং পরঃ 
ত্বং গতিঃ সর্বভূতানাং কর্্মকাণ্ডেইপি বর্ততাম্ ॥ 
শংগ্রঞজাভোহস্ত দেবেশ শংনোইস্ত জগতাং পতে 

শংনোইস্ত ত্বিপদে নিতাং শং নশ্চাস্্ চতুষ্পদে ॥ 
ততে। বিদ্যাধরগণ! যক্ষরাঁক্ষপপন্নগাঃ | 
কৃতাঞজলিপুটাঃ সর্ষে শিবোভিঃ প্রণতা রবিম্। 
উচুরেবংবিধা বাচো মনঃশোস্থখাবহাঃ | 
সহাং ভবতু তে তেজে! ভূতানাং ততৃভাবন ॥ 
ততে। হাৃহাহছশ্চৈর নারদস্তম্থকম্তথা। 
উপগায়িতুমারজ্া গান্ধব্বকৃশল! রবিম্ ॥ 
যড় জমধ্যমগান্ধারগ্রামত্রয়বিশারদাঃ। 

মুঙ্ছনাভিশ্চ তালৈশ্চ সপ্রয়ে!গৈঃ সুখপ্রদম্ ॥ 
বিশ্বাচী চ ঘ্বতাচী চ উর্বশ্থ তিলোত্তমা । 
মেনকা সহজন্ত1 চ রম্তাশ্চম্পরদাং বরাঃ ॥ 

ননৃতুর্জগতাঁমীশে লিখ্যমানে বিভাবসৌ ! 
হাবভাববিলাসাঁান্ কুর্বাস্ত্যোহভিনয়|ন্বহুন্ ॥ 
প্রাবাদ্য্ত তন্ত্র বেগুধীণাদিদর্দরাঃ | 
পণবা; পুক্ষরাশ্চৈব মৃদস্কাঃ পটহানকাঃ। 
দেবহুন্দুভয়ঃ শআাঃ শতশোহথ সহত্রশঃ ॥ 

গারস্ভিশ্চৈব গন্ধটর্্ঘনৃ ত্যস্তিশ্চাম্পরোগণৈঃ। 
তুর্যাবাপিত্রঘোধৈচ্চ সর্বং কৌলাহলীককতম্ 
ততঃ কৃতাঞ্জলিপুটা ভক্কিনস্বমূর্তয়ঃ। 
লিখ্যমানং সহ ংশুং প্রণেমুঃ সর্বদেবতাঃ ॥ 
ততঃ কোলাহলে তশ্মিন সর্বদেবসমাগমে | 
তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বরর্্া শনৈং শটনঃ ॥ 

ইতি হিমজলঘর্দকালহেতো- 

হরকমলাসমবিধুঃসংস্বতঞ্.।...... 
তম্থপরিলিখনং নিশম্য ভালো- 
ব্র্জতি দিবাকরলো কমায়ুযোইস্তে ॥ 

ইতি মার্কেয়ে মহাপুরাণে ভাম্ুতন্থলিখনে 
ষড়ধিকশততম্দোহধ্যা়ঃ ॥ 

সগ্ড(ধিকশততমোহ্ধ্যায়$ । 
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মার্কণেয় উবাঁচ। 

লিখ্যমানে ততো ভানৌ বিশ্বকর্মা প্রজাপতি: । 

উত্ভূতপুলকঃ স্তোত্রমিদং চক্জে বিবন্বতঃ ॥ 

বিবন্বতে প্রণতহিতাস্থকম্পিনে 

মহাম্সনে সমক্গবনগ্ুসপ্রয়ে। 
স্তেজমে কমলকুলাববোধিনে 

নমস্তমঃপটলপটাবপাঁটিনে | 
পাঁবনাতিশয়পুণাকর্ম্মণে 

নৈককামবি্ষয়প্রদায়িনে । 

তাশ্বরানলমমুখশায়িনে 
সর্বলোকহিতকারিণে নমঃ ॥ 

অজান্ন লোকরয়কারণায় 

ভূতাক্সনে গোপতয়ে বৃষাঁয়। 

নমো মহাকারুণিকোনমায় 

সর্ণটায় চক্ষঃগ্রভব।লয়ায়? 

বিবন্বতে জ্ঞানতৃতাস্তরাত্মনে 
জগত্প্রতিষ্ঠায় জগদ্ধিতৈষিণে। 
স্বয়ভূবে লোকসমস্তচক্ষুষে 
স্থরোতমায়াতিমতেজসে নম: ॥ 
ক্ষণমুদযাচলমৌলিমাঁলঃ 
স্বরগণসহিতো। হিতে। জগতঃ। 

ত্বমুরুমযুখসহত্রবপু- 
গতি বিভাপি তমাংসি চুদন্ ॥ 
ভবধতিমিরাসবপানমদাৎ 
ভবতি বিলোহিতবিগ্রহাৎ। 

মিহির বিভামি যতঃ সুতরাং * 

ব্রিভৃবনভাবনভাঁনিকটেরঃ &.,._ 
রথমধিরুহা সমাবয়বং 

চারু বিকম্পিতমুক্রুচিরম্ ! 
সততমখিলহৈর্ভগবন্] 
চরপি অগদ্ধিতাক়্ বিততষ্ ॥ 



অফাধিকশততমৌহধ্যাঁয়ঃ | 
» জমৃতনুধাংগুরমেন সমং 

বিবুধ পিতৃনপি তর্পয়সে। 
অন্সিগণশুরদন তেন তব 

প্রণিপত্য লিখ।মি জগন্ধিতায় ॥ 
শুকনমবর্ণহয় প্রথিতং 

তব পদপাংশুপবিত্রতলম্। 

নতঙ্গনবৎ্সল মাং প্রণতং 
ব্রিভুবনপাবন*পাহি রবে ॥ 
ইতি সফলজগৎগপ্রন্থতিভূতং 
ত্রিভৃবনপাঁরনধামভূতম্। 
রবিমখিলজগণ্প্রদীপড্তং 

দেবং প্রণতোহন্মি বিশ্বকন্মীণম্ ॥ 

ইতি মার্কগেক্ে মহাপুরাঁণে স্র্যাস্তবনং নাম 
সপ্তাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

০০০ 

অফ$টীধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 
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মার্কণেয় উবাচ । 
এবং সুর্ষত্তবং কুর্ববন্ বিশকর্্মা দিবস্পতেঃ | 
'তজস; ষোড়শং ভাগং মগুলস্থমধাবয়ৎ ॥ 

খাতিতৈস্তেজমে। ভাঁগৈর্দশভিঃ পঞ্চভিস্তথ। 
সতীব কাস্তিমচ্চার ভানোরালীৎ তদ বপুঃ॥ 
1[তিতপ্চান্ত য তেনস্তেন চক্রং বিনির্মিতম্। 
বফোঃ শুলঞ্চ শর্বন্ত শিবিকা ধনদন্ত চ। 
1গুঃ প্রেতপতেঃ শক্তির্েবসেনাপতেন্তথ! ॥ 
গহেষাধৈ'ব দেবানামাধুধ।নি সবিশ্বকৃৎ। 
কার তেজস ভানোর্ভাম্বরাণ্যরিশাস্তয়ে ॥ 
ইতি শাতিততেজাঃ স শুণুভে নাতিতেজস!। 
পুর্দধার মার্তওঃ সর্বাবয়বশোভনম্। 
1 দদর্শ সদাধিস্থঃ স্বাং ভার্ষ্যাং বড়বাকৃতিম্। 
হব] সর্বভৃত্কাণাং তপসা নিয়মেন চ॥ 
০ুরাংস্চ কুরূন্ গস্ব ভূত্বাশ্ো ভানুরাগমৎ। 
1 চ দৃষ্ট। তদায়াস্তং পরপুংসে! বিশঙ্কয় ॥ 
গাম সন্মুখে তন্ত পৃষ্ঠরক্ষণতৎ্পরা। 
)তশচ নাদিকাধোগং তয়োস্তরর সমেতয়োঃ ॥ 
উবারাঞ্চ তত তেজো.লাসিকাত্যাং বিবন্বতঃ | 
দবে। তন মমুৎপর।বঙ্শিনৌ ভিষজাঁং বরো ॥ 
ানত্যদর্টো তনয়াবখবক্কা দ্বেনির্গতে। 
ওস্ত সতাধেতাবস্বরূপধরয় হছি। 

৯৫১ 

রেতসোইস্তে চ রেবস্তঃ খঙ্ী ধন্ধী তঙ্ত্রধুক । 
অশ্ব রূঢ়ঃ সমুষ্ত তো বাণতৃণসমন্থিতঃ ॥ 
তত স্বরূপমমলং দর্শয়ামাদং ভামুমান্। 
তন্ত শাস্তং সমালেকা সা রূপং মুদমাদদে॥ 
স্বরূপধারিণীঞ্চেমাঁং সনিনায় গিজাপয়ম্। 

ংজ্ঞাং ভার্ধ।ং প্রীতিমতীং ভাস্করে! বারিতস্কয; | 
ততঃ পূর্বস্থতো যোংস্ত।ঃ সোইভৃটঙ্ববস্থতে। মন্তঃ 
দ্বিতীয়্চ ষমঃ শাপান্ধব্শনৃষটিরনুগ্রহাৎ 
যমস্ত তেন শাপেন ভূশং পীড়িতমানসঃ। 
ধন্মো২ভিরোচতে যন্মাপ্ধন্মরাজস্ততঃ শ্বৃতঃ ॥ 
কময়ে। মাংসমাদায় পাদতস্তে মহীতলম্। 
পতিষাস্তীতি শাপান্তং তন্ত চক্রে পিত! শ্বয়ম্॥ 
ধর্মদৃষ্টিিতশ্চাপো সমে। মিত্রে তথহহিতে। 
ততো! নিয়োগে তং বাম্য চকার তিমিরাপহঃ ॥ 
তশ্মৈ দদো পিতা বিপ্র ভগবান্ লৌকপালতাম্। 
পিত্ণাধাধিপত্যঞ্চ পরিতুষ্টে। দিবাকরঃ ॥ 
বমুনাঞ্চ নদীং চক্রে কলিন্দাস্তরধাহিনীম্। 
অশ্বিনৌ (দবভিষজৌ কৃতৌ পিশ্রা মহাগ্বন] ॥ 
গুহাকাধিপতিত্বে চ রেবস্তে। বিনিযোজিতঃ | 
এবমপ্যাহ চ ততো ভগধাল্লোকতাবিতঃ | 
ত্বমপ্যশেষলোকন্ত পুজ্যো বস ভবিষ্যপি ! 
অরণ্যাদিমহাপাববৈরিদন্থ্যভয়েযু চ। 
তবাং স্মরিষ্যস্তি যে মর্ত্যা মোগ্গান্তে তে মহাপদঃ ॥ 
ক্ষেনং বুদ্ধিং স্থখং রাজ্যমারোগ্যং কীর্তিমুন্নতিম্। 
নরাণাং পরিতুষ্টস্বং পূজিত; মম্প্রদান্তসি ॥ 
ছায়াসংজ্ঞান্থতশ্চাপি সাবর্ণঃ স্বমহাযশাঃ | 
ভাব্যঃ সোহন।গতে কালে মন্গঃ সাবর্ণকোহষ্টমঃ ॥ 
মেক্ষপৃষ্ঠে তপো ঘোরমদ্যাপি চরতে প্রতৃঃ । 
ভ্রাতা শনৈশ্চরস্তস্ত গ্রষকোতভূচ্ছালনাদ্রবেঃ ॥ 
যবীয়সী তু যা কন্যাদিত্যান্থাভৃদ্দিজোততম। 
অভবত সা সিচ্ছে 1 যমুনা লোকপাবনী ॥ 
মস্ত জেষ্ঠো মহাভাগঃ সর্গো! যন্তেহ সাম্প্রতম্। 
বিস্তরং তন্ত বক্ষাামি মনোর্কৈস্বতন্ত হ। 

ইদং যে। জন্ম দেবানাং শৃণুয়াদ্া। পঠেত ব1। 
বিবস্বত্তনৃ্জানাং রবে্মাহাক্ব্যমেন চ ॥ 
আপদঃ প্রাপ্য মুচোত প্রাপ্ু়াচ্চ মহাষণঃ। ূ 

অহোরাঘ্রকৃতং পাঁপমেতচ্ছমরতে শ্রুতম্। 
মাহাঝ্যদাদিদেবন্ত মার্তগন্ত-মহাত্মনঃ | .. 
ইতি মার্কগেয়পুরাণেংইটাধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ ॥ 



১৫২ 

: নবাধিকশততযোহধ্যায়ঃ। 

ক্রৌষ্,কিরুবাঁচ। 
ভগবন্ কণিতঃ সম্যগ্ভানো1£ সম্ততিসস্তবঃ । 
মাহাত্মযমাদিদেবন্ক শ্বরূপঞ্চাতিবিস্তরাৎ ॥ 
ভুয়োহপি ভান্বতঃ সমাঙ্গাহাত্ম্যং মুনিসতম। 
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং তন্মে গ্রসন্নো! বক,মর্থপি ॥ 

মার্কগডেয় উবাচ। 
শ্রায়তামাদিদেবস্ত মাহাত্ম্যং কথয়ামি তে। 
বিবন্বতো| যচ্চকার পূর্বমারাধিতে! জটনঃ | 

' মস্ত পুজো! বিখ্যাতো রাজাভৃদ্রাজাবর্ধমঃ। 
স সম্যক পালনং চক্রে পৃথিব্যাঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ 
ধর্মতঃ পাল্যমানস্ত তেন রাষ্্রং মহাত্বনা। 
ববৃধেহ্মুদিনং বিপ্র জনেন চ ধনেন চ॥ 

ৃষটপুষ্টমতীবাপীৎ তন্মিন্ রাজন্যশেষতঃ। 
রাজকং সকলক্ধোর্কযাং পৌরজানপদে! জনঃ ॥ 
নোপসর্ধে। ন চ ব্যাধির্ন চ বালোস্তবং ভরম্। 
ন চাবৃষ্টিভয়ং তত্র দমপুত্রে মহীপতৌ ॥ 
স হেজে চ মহাধটতর্দদৌ দানানি চার্থিনাম্। 
হুধর্শন্ত/বিযোধেন বুভূজে বিষয়ানপি ॥ 
তশ্তেবং কুর্ববভে1 রজ)ং সম্যক পালয়তঃ প্রজা; 
সপ্ত বর্ষমহত্রাণি জগ্ম,রেকমহ্র্যথ! ॥ 

বিদুরথন্ত তনয়] দাক্ষিণত্যন্ত ভূভৃতঃ। 
তন্ত পত্ধী বভৃবাথ মাঁনিনী নাম মানিনী। 
কদাচিৎ তন্ত সা সত্ঃ শিরলোহ্তাঞ্জনোদাত1। 

পস্ঠতো রাজলে।কল্ত মুমে'চাশ্রুণি মানিনী ॥ 
তদশ্রবিনারো। গাতে যদ তম্যা মহ্ীপতেঃ। 

তদ1 বীক্ষ্যাশ্রবন্দনাং তামপৃচ্ছত মাঁননীম্ ॥ 
নিঃশবমশ্রমোক্ষেণ রুদতীং তাং বিলোক্য বৈ। 

কিমেতদ্িতি পঞপ্রচ্ছ মানিনীং ফ্াজ্যবর্ধনঃ ॥ 
ৃষ্ট1! সা তু ততত্মেন ভর্তা গ্রথহ যশস্থিনী। 
ন কিঞিদ্িতি তাং ভৃষ্নঃ পঞ্ধাচ্ছ স মহীপতিঃ॥ 

বহুশঃ প্চ্ছতন্তন্ত তৃতৃতঃ স। স্থমধ্যম]। 
দর্শয়ামাস প্রজিতং কফেশতা রান্তরোস্তবস্ ॥ 
এতৎ পঙ্তেতি ভূপাল কিমিদং মন্্যুকারপম্। 
মমীতিমন্দতাগযায় হহাসাখ মৃপস্ততঃ ॥ 
সবিছ্তাহ তা; পত্ধীং শৃপৃতাং র্বতৃতৃতাম্। 
পৌর়াণাঞচ মহীপাঁল। থে. ত়াপম্ সমাগভাঃ ॥ 
শোকেনাপং বিশীলাক্ষি রোদিভব্যং ন তে শু 

মার্কেয়পুরাণম্ ! 

জন্মদ্ধিপরিণামাদ্যা! বিকারাঃ রদ 
অধীতাঃ সকলা বেদ ই যজ্ঞাঃ সহম্রশঃ। 
দত্তং ৰ্িজানাং পুভ্রাশ্চ সমুত্পন্ন। বরাননে ॥ 
ভুক্ত! ভোগাত্বয়। পৃথ্ধী সার্ধং ষে মর্ত্যেক্নতি- 

হর্শভাঃ। 
সমাক্চ পালিত! সাধু যুদ্ধেঘমূষিতম্॥ 
মিত্রৈঃ সহেষ্টের্সিতং বিহৃতঞ্ বনাস্তপনে। 
কিমন্তন্ন কৃতং ভদ্ত্রে পলিষ্লেভ্যো বিভেষি যত। 
ভবস্ত কেশাঃ পলিত। বলয়ঃ সন্ত মেগুতে। 

শৈথিল্যমেতু মে কারঃ বাতকৃত্যোৎন্রি মানিনি 
মুদ্ধি, যদ্দঘশিতং ভত্তরে ভবত্যা পলিতং ময। 
চিকিৎসামেষ তগ্তাহং কয়োমি ধ্সংশ্রয়াৎ | 
বালো বাঁপক্রিয়! পূর্বং তথ্বৎ কৌমারকে চযা 
যৌবনে চাপি যা! যোগ্য! বার্ধকে বনসংশ্রয়!। 
এবং মৎপূর্বকৈর্ভদ্রে কৃতং তৎপূর্বকৈশ্চ য। 
অতে। ন তেহশ্রুপাতশ্ত কিঞিৎ গন্তামি কারগম 
অলং তে মন্থন ভদ্রে নম্বভ্যুদয়কারি মে। 
দর্শনং পলিতন্তাস্ত মারোর্দীনিম্্রয়োজনম্ ॥ 

মার্কগডেয় উব।চ। 
ততঃ প্রণম্য তং ভূপাঃ পৌরাশ্চৈব সমীপগাঃ। 
সান! প্রোচুর্মহীপালা মহর্ষে রাজ্যবদ্ধীনম্॥ 
ন রোদ্িতব্যমনয়। তব পত্ধ্য। নরাধিপ। 

রোদিতধ্যমিহান্মাভিরথব। সর্বজত্বভিঃ ॥ 
ত্বং ব্রবীষি যথা নাথ বনবাদাশ্রিতং বচঃ। 
পতস্তি তেন নঃ প্রাণ! লালিতানাং ত্বপ্। নৃপ। 

সর্কে যাস্তাঁমহে ভৃপ যদি যাতি ভবান্ বনম্॥ 
ততোহশেষক্রিয়াহানিঃ সর্বপৃর্থীনিবাসিনাম্। 

তবিষাতি ন সন্দেহস্বপ্িনাথ বনাশ্রয়ে। 
সা চধর্দোপধাতার বদি তৎ প্রবিষুচ্যতাম্। 
সপ্তবর্ষসহত্রাণি ত্বর়েয়ং পালিতা মহ্থী। 
তৎসমূখং মহা পুণ্যমালোকক্স নরাধিগ ॥ 

বনে বঙন্ মহারাজ ত্বং করিষ্যয়ি যত তপঃ। 
তন্মহীপালনভ্তদ্ত কলাং নার্হন্তি ফোড়বীম্ ॥ 

রাজোবাচ। 

সপ্তবর্ষসহ্্।পি ময়েয়ং পালিত মন্থী। 
ইদানীং বনব।লস্য মম. কালো বরমাগতঃ ॥ 

মমাপতানি জাতানি দৃউ। দেংপত্যসন্ততীঃ। 
বল্সৈযেব মহাহোভির়স্কে। ম মহিষ্যতি ॥ 
যদেতৎ পলেডং মূর্ধি, তন্ধিজানীত নাগরা;। 
দৃতভূতমনার্যান কুভা রাকা ॥ 



নবাধিকশততমোধধ্যায়ঃ | 

সোহহং রাজো সৃতং কা ভোগাংস্ডাজ। 
বহু শ্রয়ঃ। 

তপন্তপো সমায়াত্তি ন যাঁবদ্যমসৈনিকাঃ ॥ 
মার্কগ্ডেয় উবাচ। 

ততে। যিযাস্থঃ ম বনং দৈবজ্ঞানবনীপতিঃ । 

পুত্ররাঞ্যাভিষেকায় 'দ্িনলগ্রান্ত পৃচ্ছত ॥ 
শ্রত্ব। চ তে তু নৃপকের্বচো ব্যাকুলঘ্রেতসঃ। 
দিনং লগ্নঞ্চ হোক ন বিহঃ শান্দৃষ্য়ঃ | 
উচুশ্চ তং মহীপাঁলং দৈবজ্ঞা! বাষ্পগদগদম্। 
ক্ঞানানি নঃ প্রনষ্টানি শ্রুটত্বতৎ তে বচো নৃপ ॥ 
ততোহন্কনগরেভ্যশ্চ ভূতারাষ্ট্রেত্য এব চ। 

ততস্তন্ম।চ্চ নগবাৎ গ্রাচুর্মেণাভ্যপাগমন্ ॥ 

সমুপত্য মহীপালং তং বিযাস্্ং মুনে বনম্। 
প্রকম্পশিবসে ভূত! প্রোচুত্রণন্ষণসত্তমাঃ ॥ 
গনী পাহি নো রাজন্ পালিত; শ্ম যথ! পুরা । 
মীদিষ্যত্যখিলে। লোকত্তবয়ি ভূপ বনাশরয়ে ॥ 
নকুকুষঘ তথ। রাজন যণা নে! সীদতে জগৎ। 
যাবজ্জীবামহে বীর স্বল্পকালমিমে বয়ম্। 
নেচ্ছামণ্চ ভবচ্ছন্যং দরষ্টং সিংহাদনং বিতো ॥ 

মার্কতেয় উবাঁচ। 
ইভোবং তৈস্তথান্তৈশ্চ দ্বিজৈঃ পৌরপুরঃসরৈঃ | 
ভূপৈভৃ'ত্যৈরমাতোশ্চ প্রোজঃ প্রোন্তঃ পুনঃ পুন: 
বনবাসবিনির্বন্ধং নোপসংহরতে যদা। 
কমিষ্যত্যন্তকে1] নেতি দদাঁতি চতথোত্রম্ ॥ 

ততোইমাত্যাশ্চ ভূতযাশ্চ পৌরবৃদ্ধা্তথা দ্বিজাঃ 
সমেতা মন্ত্য়ামান্ঃ কিমত্র ক্রিয়তামিতি ॥ 
তেষাং মন্ত্রয়তাঁং বিগ্র নিশ্য়োহষমজায়ত। 

অন্থরাগবতাং তন্র মহীপাঁলেহতিধার্মিকে ॥ 

সমাদ্ধ্যানপর! ভূত্বা প্রার্থয়ামঃ সমাহিতাঃ। 
তপদারাপ্য ভাস্বস্তমায়ুরস্ত মহীপতেঃ | 
তটৈরৈকনিশ্চল্নাঃ কার্ধ্যে কেচিৎ গেহেযু ভাগ্করম্। 
সম।গর্থেপচার!দৈযৈেরুপহাটিররপুজয়নু ॥ 
অপরে মৌনিনে। তৃত্বা খগ্জাপেন তথাপরে। 
য্তুযামথ সান।ঞ্চ তৌধয়াঞ্চক্রিরে রবিম্ ॥ 
অপর়ে চ নিরাহার| নদীপুলিনশায়িনঃ | 
তপস! চত্তুরারত্ত! তাস্করারাধমং খ্বিজ|ঃ | 
অগ্নিহোত্রপঞ্জাষ্চান্তে' ্ববিস্ক্কান্তহনিশম্। 

জেপুস্ততাপরে তন্ুর্ভান্বর়ে সপ্ত? ॥ 
ইত্যেবমতিনির্বন্ধং ভাক্করারাঁধনং গ্রতি। 
বহুপ্রকারং উ্ুক্তে তং'তং বিধিসুপাশ্রিতাঃ ॥ 
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তখ। তু বততাং তেষাং ভান্বরারাধনং প্রতি। 
স্থদামা নাম গন্ধর্ব উপগমোদমত্রবীৎ্ | - 
যদ্যায়াধনমিষ্টং বো ভাঙ্করস্ত দিজ।তয়ঃ। 
তদেতৎ ক্রিয়তাং যেন ভাগ্গুঃ প্রীতিমুটপধ্যতি ॥ 
তশ্মাদগ,কুবিশ|লাখ্যং বনং লিদ্ধনিষেবিতম্। 

কামরূপে মহাশৈলে গম্যতাং তত বৈ লঘু॥ 
তন্মিক্নারাধনং ভানোঃ ক্রিয়তাং সুলমাহিটৈঃ | 
সিদ্ধক্ষেত্রং হিতং তত্র সর্বকামানবাঞ্গাযথ ॥ 

মার্কগেয় উবাচ। 
ইতি তে তদ্বচঃ শ্রত্বা গত্বা তৎ কাননং দ্বিজাঃ। 
দদৃশুরভাদতস্তত্র পুণ্যমায়তনং শুভম্ ॥ 
ভত্র তে নিয়তাহার! বর্ণ বিপ্রাদয়ে! দ্বিজ। 
ধৃপপুষ্পোপহা রাঢ্যাং পৃজাং চক্ুরতক্্রিতাঃ ॥ 
পুষ্গানুলেপনাদ্যৈশ্চ ধূপগন্ধা দিকৈস্তখা। 
জপহোমান্নদীপাট্যৈঃ পুজনং তে সমাহিতাঃ ॥ 
ুরবস্তসতপ্টবুরর্দন্ বিবস্স্তং ্িজাতয়ঃ | 

ব্রাহ্মণ উচ্ঃ। 
দেবদানবধক্ষাণাঁং এহাণাং জ্যোতিযাঁমপি। 
তেকসপাঁভ্যধিকং দেবং ব্রজাম শরণং রবিম্।॥ 
দিবি স্কিতঞ্চ দেবেশং প্যোতয়স্তং সমস্ততঃ। 
বন্ুধানস্তরীক্ষঞ্ ব্যাপ্প,বস্তং মরীচিভিঃ | 

আদিতাং ভাঙ্করং ভাস্গু সবিতারং দ্িবাকরম্। 

পৃষাণমর্যযমাণঞ্চ দর্ভান্ুং দীপ্তদীধিতিম্।॥ 
চতুযুগান্তক|লাগিং দুপ্রেক্গযং গ্রলয়ান্তগম্। 

| যোগীশ্বরমনস্তঞ্চ রক্তং গীতং দিতাদিতম্ ॥ 
খষীণামগ্রিহোত্রেষু যক্ষদেবেঘবস্থিতম্। 
অক্ষরং পরমং গুহাং মোক্ষদারমন্তুত্তমম্ 1 

ছন্দোঁভিরশ্বরূৈশ্চ সর্দ্যুক্তবিহঙ্গমম্। 
উদয়স্তমনে যুক্ঞং সদ! মেরোপ্রদক্ষিণে ॥ 
অমৃতঞ্চ খতঞ্চেব পুণ্যতীর্ঘং পৃথগ্থিধস্। 
বিশ্ব্থিতিমচিন্তাঞ্চ প্রপন্নাঃ প্ম প্রতাকরম্! 
যে। ব্রহ্মা ধে। মহাদেবে! যো বিষ্ুর্্ঃ এজাপতিঃ 
বধ়িরাকাশমাপস্চ পৃধিবীগ্িরিসাগরাঃ ॥ 
গ্রহনক্ষতক্রাদ্য| বানম্পতাং ড্ুমৌষধম্। 
ব্যক্তাব্যক্তেমু ভূতে ধর্ঘাধরমপ্রবর্ডকঃ ॥ 
্রাঙ্মী মাঞ্েস্বরী চৈব বৈষ্বী টৈব তে তুঃ। 
ররিধা ব্য পরপত্ত তানোর্ডাঙ্গান্ এাসীদতু ॥ 
ষনা সর্বমধপ্যোদমন্বতৃত্ধং জঁগাৎ প্রভোঃ1. 

সনঃ গ্রসীদতাং ভাঙ্বাম্ অগতাং পন 

যদ্যেকভাশ্বরং রূপং ৮০০৪১ রর 
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দ্বিতীর়মৈনাবং সৌম্যং সনো ভাম্বান্ প্রসীদতু ॥ 
তাভ্যাঞ্চ বন্য রূপাভ্য।মিদং বিশ্বং বিনির্মিতম্। 
অগ্লীযোমময়ং ভাম্বান্ সনে দেব: প্রসীদতু ॥ 

মার্কগেয় উন্াচ। 
ইথং স্তত্ব। তদা ভক্ত সম্যক পৃজয়তাং তথা। 
তুতোষ ভগব।ন্ ভাশ্বাংস্তিভির্মাটৈপ্বিজোত্ম | 
ততঃ স মগুলাচুদারযর়ণেন রমগ্রভঃ । 

অবতীর্ধ্য দদৌ তেভ্যো ছুদৃ্শে। দর্শনং রবিঃ | 
ততস্তে স্পষ্টরূপং তং সবিগাারমজং জনাঃ। 

পুলফোত্কম্পিনে বিগ্র! ভক্তিনত্রাঃ প্রণেমিরে 
নমো নমন্তেহস্ত সহশ্ররশ্োে 

সর্বস্য হেতুব্বমশেষকেডূঃ। 
পাতাৎ ত্বমীভ্যোইখিলযজ্ঞধাম 

ধ্যয়ভথ। যোগবিদাং গ্রসীদ ॥ * 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাঁণে ভাশ্স্তবে নবা- 
ধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 

মার্কতেয় উবাচ। 

ততঃ প্রসন্ধো ভগবাম্ ভাঙ্থরাহাখিলং জনম্। 
ত্রিয্তাং যদভিপ্রেতং মত্তঃ প্রাপ্ত ং ভিজাদয়ঃ | 
ততন্তে প্রণিপত্যোচুর্কিপ বিপ্রদয়ে। জনা: | 
সসাধবমমশীতাংশুমবলোক্য পুরঃ স্থিতম। 

প্রভা উচুঃ। 
ভগবন্ যদি নে! ভক্ত] প্রসন্নস্তিমিরাপহ। 
দশবর্ষমহত্পিততো নে! জীবতাং নৃপঃ॥ 
নিরাময়ো দিতারাতিঃ স্বকোষঃ স্থিরযৌবনঃ | 
লশবর্ষনহআঅ।ণি জীবতাং রাজ্যবর্ধনঃ ॥ 

মার্কগেয় উবাচ। 
ভথেত্যুং। জনান্ ভাদ্মান্ হদ্শোইতৃন্মহামুনে। 
তেহপি লব্ধবরা হৃষ্টাঃ সমাজগু্জনেস্বরম্। 
যথাবৃতঞ্চ তে ভশ্মৈ মরে স্বেদয়ন্। 
বরং লব্ধ সহআংশোঃ সকাশাদখিলং দ্বিজ ॥ 
তচ্ছ,ত্বা জহাযে তস্য সাম্পত্বী মাদ্দিনী দ্বিঘ। 
সচর়াপ চিরং দধ্যো নাহ কিঞ্চিচ তং জনম্। 
ততঃ সা মানিনী তৃপং হর্যাপূরিতমানস]। 
দি্)াযুষ! মহীপাল বর্ধন্বেতযাহ তং পতিমূ। 

মার্কগডেয়পুয়াণমৃ। 

তথা তয়! দুদ! ভর্তা ম।নিভাথ সভাজিতঃ। 
নাহ কিঞ্িন্সহীপালশ্চিস্তাজড়মন। দ্বিজঃ ॥ 
স| পুনঃ প্রাহ ভর্ভারং চিন্তয়ানমধোমুখম্। 
কম্মান্ন হর্যমভো যি পরমাভ্যুদয়ে নৃপ॥ 
দশবর্ষনহতাণি নীরুঞ্জঃ স্িরযৌবন$। 
ভাবা ত্বমদ্যগ্রতৃতি কিং তথাপি ন হাযাসে। 
কিন্ত তৎকারণং ূহ যচ্চিন্তাকৃমানসঃ। 

পরমাভ্যুদয়েহপি ত্বং সম্প্রা পৃথিবীপতে॥ 
রাজোবাচ। 

কথমত্যুদয়ে] ভক্জরে কিং সভাজয়সে চ মাস্। 
প্রাঞ্থো হঃখসহত্রাণাং কিং সভাজনর্িধাতে | 
দশবর্ষসহত্রণি জীবিষাম্যহমেককঃ। 

ন ত্বং তব বিপত্বে৷ মে কিং ম ছুঃখং তবিষ্যতি ॥ 
ত্বত্োষু চাতিভকেষু মিত্রবর্গে তথা মৃতে। 
তগ্রে ছুঃখমপারং মে ভবিষাতি তু সন্ভতম্। 
যৈর্দর্থং তপন্তপ্তং কৃশৈর্ধমনিসস্ততৈঃ1 
তে মরিধ্যন্তহং ভোগী জীবামীতি ন ধিক কথম্। 
সেয়মাপদ্রারোহে প্রা মাতাদয়ে। মম। 

কথং ব! মগ্চপে ন ত্বং যৎ সভাজয়সেহদ্য মাম্। 
মানিম্থ্যবাঁচ। 

মছারাজ যথ।থ ত্বং ভটৈবং নাত্র সংশয়; | 
ময়া পৌরৈম্চ দোষোহ্য়ং শ্রীত্য1 নালোকিতত্তব 
এবং গতেহত্র কিং কার্ধ্যং নরনাথ' বিচিস্ত্যতাম্। 

নান্যথ] ভাবি যৎ প্রাহ প্রসরে। ভগৰান্ রবিঃ॥ 
রাজোবাঁচ। ্ 

উপকারঃ কৃতঃ পৌরৈঃ গ্রীতা। ভৃটতাম্চ যে! মমূ 
কথং ভোক্ষ্যাম্যহং ভে।গান্ গত্ব। তেষামনিক্কৃতিম্ 

সোহমদগ্রতৃত্যদ্রিং গত্বা নিয়তমানসঃ। 
তপস্তঞ্মো নির।হারে| ভানোরারাধনেদাতঃ ॥ 
৭শবর্ষনহত্রাণি মথাহং স্কিরযৌবনঃ। 
ত্য প্রসাদাদদেবস্য জীখিষ্যামি নিরাঁময়ঃ | 
তথ। যদি প্রজাঃ সর্ব।ঃ ভূতাান্বঞ্চ স্থৃতাশ্চ মে। 
পু্রাঃ পৌত্রাঃ প্রপৌত্রাশ্চ সুপ্বদণ্চ বর়াননে | 
জীবস্তোবং প্রলাদং ন) করোতি ভগবান রবিঃ। 
ততোঙহুং ভবিতা রাজ্যে ভক্ষ্যে ভোগাংঘ্তখ। মুদা 
ন চেদেবং করোত্যর্কন্তদত্্রী তত্র মাশিনি। 
তগন্তপ্দো নিরাহারে! ঘাবজী বিতসংক্ষয়ঃ ॥ 

... মার্কতের উবাচ। 
ইত্যুক্তা সা তদ1 তেন তখেত্যাছ নরাধিপস্। 
জগ।ম তেন চলমং সপি তংধরণীধরদ্ ॥ 



একাদশীধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 
ম তদায়তনং গন্ধ! ভার্ধার। সহ পার্থিবঃ। 
ভানোরারাধনং চক্ষে শুশ্রাধানিরতে। দ্বিজ ॥ 
নিরাহারক্কশঃ সা চ যখাসে পৃথিবীপতি*। 
তেপে তপস্তখৈবোগ্রং লীতবাতাতপক্ষম। ॥ 
তনা পৃজন্রতে! ভানুং তপ্যতশ্চ তপো মহৎ । 

সাগ্রে সঘংসরে যাতে ততঃ প্রীতে| দিবাকর: ॥ 
সমস্তভৃত্যপৌরাদিপুজ্রাণাঞ্চ কৃতে হিজ। 
দন বথাঠিলধিতঞ্চবরং স্বীজবরোত্তম । 
লন্ধ1 বরং সনৃপতিঃ সমভ্যেতাাত্মনঃ পুরম্। 
চকার মুদিতে। রাগাং প্রজা ধর্মেণ পারীয়ন ॥ 
ঈজে যজ্ঞান্ স চ বছুন্ দদৌ দানান্যহপিশম্। 
মানিন্য। মহিতে। ভোগান্ বুভুজে চ স ধর্মবিৎ 
দশবর্ষনহল্াণ পুক্রপৌনভ্রাদিভিঃ মহ। 
ততোঃ পৌত্রৈঃ স মুদিতঃ সোহভবৎ স্থিরযৌবনঃ 
তসেতি চরিতং দৃষ্টা গ্রমতি্নাম ভার্গবঃ। 
বিশ্ময়াকৃহৃদয়ে! গাঁথা মেতামগায়ত ॥ 

ভান্ভকেরছে! শক্কিরঙান। রাজা বর্ধন | 

আঁযুষে! বর্ধনে। জাঁতঃ স্বজনস্য তথাজ্ণঃ ॥ 
ইতি তে কথিত্তং বিগ্র যৎ পৃষ্টোহহং ত্বয়া বিভো 
আদিদেবসা মাহাত্ম্যমাদিতাসা বিবন্বতঃ ॥ 
বিট্রম্তদখিলং শ্রত্বা! ভানোর্্মা হাত্ম্যমুত্তমম্। 
পঠং্চ মুচ্যতে পাটপঃ সপ্বরাত্রকুতৈনয়ঃ ॥ 
অরোগী ধনবানাঢ্যঃ কুলে মহতি ধীমতাম্। 
জায়তে চ মহাপ্রা্ঞো যশ্চৈতদ্বারয়েদুধঃ ॥ 
মন্দান্চ যেহন্রাভিহত। ভাম্বতে। মুনিসত্তম। 
জাপঃ প্রত্যেকমেতেষাং জ্রিসন্ধাং পাততকাগহঃ | 
সমন্তমেতন্মাহ।য্ব)ং যত্র চায়তলে রবেঃ। 

পঠাতে তত তগবান্ সান্লিধ্যং ন বিমুঞ্চতি॥ 
তন্ন দেতৎ স্বর ব্রদ্মন্ ভানে্শাহায্মামুত্তমম্। 
ধার্যযং মননি জাপাঞ্চ মহৎ পুণ্যমর্তীগ্গত| ॥ 

স্থবর্ণশূ্গীমতিশোতনার্গীং 
পয়ন্থিনীং গং প্রদদাঁতি কে! ছি। 
শৃণোতি চৈতৎ ত্র্যহমাত্মবান্ নরঃ 
সমং তয়োঃ পুণাফলং বিজাগ্রায | 

ইতি মার্কণেয়ে মহাপুরাণে ভানুমাহাত্মং 
নাম দশাধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ। 
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একাদশাধিকশততমোধধ্যায়ঃ | 
সাত 

মার্কতেয় উবাচ। 

এবক্প্রভাবে! ভগবাননাদিনিধনো রবিঃ। 
বসা স্বং ক্োঁটুকে তক্তা। মাহাত্মাং মনি পৃচ্ছলি ॥ 
পরমাত্মা স যোগীনাং যুঞ্জত1ং চেতসাং লয়ম্। 
ক্ষেত্রজ্ঞঃ সাংখ্যযোগানাং ধজ্সেশে। যজ্জিানপি ॥ 
হুর্য]াধিকারং বহুতো বিষ্কটোম্ীশস্য বেধসঃ। 
মন্গৃত্তনাভবৎ পুজরশ্ছিন্সর্ব থসংশয়ঃ | 

মন্বস্তরাধিপে৷ বিপ্র যসা সধমমস্তরম্। 
ইক্ষাকুর্ণাভগে! রিষ্টে। মহাবলপরাক্রমাঃ। 
নরিষ্যস্তোইথ নাভাঁগঃ পৃষধো ধৃষ্ট এব চ॥ 

এতে পুজ। মনোস্তম্য পৃথগৃরাজাদ্য পালকঃ। 

বিখাতকীর্তয়ঃ সর্ব সর্বে শাগ্রাসপারগাঃ ॥ 
বিশিষ্টতরমন্ধিচ্ছন্ মস্ুঃ পুজ্ং তথা পুনঃ । 
মিত্রাবরূণয়োরিষ্টিং চকার কৃতিনাৎ বর; ॥ 
যত্র চাপহৃতে হোতুরপচারাত্মহামুনে। 

ইল] নাম সমুৎপন্না মনোঃ কন্য। সুষধামা॥ 
তাং দুষ্ট। কনাকাং তত সমুতপন্পাং ততো! মন্ুং ॥ 

তুষ্টাব মিজাবরুণৌ বাকাঞ্চেদযুবাচ হ॥ 
ভবতপ্রসাঁদ!ৎ তনয়ে। বিশিষ্টো মে শবেদিতি॥ 
কৃতে মে সমুৎপন্না তনয়! মম ধীমতঃ 1: 
যদ্দি প্রসন্ন বরদৌ তদ্দিক্সং তনয়! মম। 
গ্রসাদাতস্তবতোঃ পুজো ভবত্বতিগুণা ঘিতঃ ॥ 
তথেতি চা ছঢামুক্তে তু দেবাভটাং সৈৰ কনক ।. 
ইল! সমভবৎ সদ্য; সুতায় ইতি বিশ্রুতঃ ॥ 
পুনশ্চেশ্বর কোপেণ মৃগবাামটতা বনে। 
জীতম[সাদিতং তেন মন্ুপুত্রেপ ধীমতা ॥ 
পুরূরবসনামানং চক্রবর্তিনমূর্জিতম্। 
অনয়ামাস তনয়ং যত্র সোমনুতো বুধঃ ॥ 

জাতে সুতে পুনঃ কৃত্বা সৌ্শ্রমেধং মহাক্রতুম্। 
পুরুষতমনুগ্রাধঃ কুছাক্বঃ পার্থিবেইতবৎ ॥ 

স্হ্যয়সা হয়ঃ পুআ। উতৎকলো বিনয়! গয়ঃ। 
পুরুষন্থে মহাঁবীধধ্য। যজিনঃ পৃধুলৌজসঃ ॥ 
পুরুষে তু যে জাতাত্তসা*রাজগয়ঃ সুতা; । 
বৃতৃভূত্তে মহীমেতাং ধর্পে মিষতচেতমঃ | 

স্ত্রীভূতসা তু যে। জ।তন্তস্য হাজং পুররবাঁঃ। 

ন স লেভে ম্হীতাগং ঘতে। বুধন্ুতে| ছি সঃ $ 
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ততে। বশিষ্ঠবচনাৎ প্রতিষ্ঠানং পুরোত্তমম্। 
ট্মৈ দত্তং স রাঁজাতৃৎ তন্তীতীবমনোহরে ॥ 

ইতি মার্কগডেয়ে মহাপুর।ণে বংশানুক্রমো 
নামৈকাদশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

গু উ এপভাকহকি 

ঘ্বাদশাধিকপততমৌহ্ধ্যায় | 
সপ্ত দু উস নী 

লি ৪ রঃ 

মবর্কতেয় উবাচ। 

পৃযধাধ্যো! মনো; পুজো মৃগব্যামগমত্নম্। 
তত্র চংক্রমমীণে|ইসৌ খিপিনে নির্জনে বনে ॥ 
নানসাদ মৃগং কঞ্চিত্তাছদীদ্িতিতাপিতঃ। 

কষুতৃট্ তাঁপপরীতার্জ ইতস্চেতশ্চ চংক্রমন্ 
স দদর্শ তদ] তত্র হোমধেশুং মনোহরম্। 

ন তাবত1 ন সম্বদ্ধাং ত্রাঙ্মণসাগ্রিহোত্রিণঃ | 
স মন্যমানে। গবয়মিষুণা তামতাঁড়য়ৎ। 
পপাঁত সাপি তথ্ধাণবিভিন্নহদয়! ভূবি | 
ততোহ২গ্রিহোত্রিণঃ পুঝো। ত্রক্ষচারী তপোরতিঃ। 
শপ্তবান্স পিতুর্দ্ট। হোমধেম্থু নিপাতিতাম্॥ 
গোপালঃ প্রেষিতঃ পুরো বান্রব্যো নাম নাঁমতঃ 

কোপামর্ষপরাঁধীনচিন্তবৃত্তিন্ততে মুনে। 
চুকোপ বিগলৎব্বেদ জললোলাবিলেক্ষণঃ ॥ 
তং কুদ্বং প্রেক্ষা সনৃপঃ পৃষণ্রো মুনিদারকম্। 
গ্রসীদেতি জগৌ কণ্মাচ্ছ,দ্রবৎ কুরুষে রুষম্ ॥ 
ন ক্ষতরিয়ং ন বা বৈশ্তমেবং ক্রোধ উঠতি বৈ। 
যথ] ত্বং শৃদ্রবজ্জাতে] বিশিষ্টে ত্রন্মণঃ কুলে ॥ 

মার্কখেয় উবাচ। 
ইতি নির্ভংসিতত্তেন স রাজ্ঞা মৌলিনঃ নৃতঃ। 
শশাগ তং ছুরাআ্ানং শুদ্র এব ভবিষ্যতি ॥ 

প্রয়া্ডতি ক্ষয়ং ব্রহ্ম যং তেহধীতং গুরোমুখাৎ। 
হোমধেহুম্দম গুরোর্ধদিয়ং হিংসিতা তয় ॥ 

এবং শখে। নৃপঃ কুদ্ধস্তচ্ছাপপেরিপীডিতঃ। . 
প্রতিশাঁপপঞ্কো বিগ তোয়ং জগ্রাহ গাণিনা ॥. 
মোহপিরাস্তে! বিনশার কোগং চকে ত্বিজোতম: 
তমভ্য্েত্য স্বরাধুক্কো বারয়ামাস বৈ পিতা ॥ 
বৎসালমলমত্যর্থং কোপেনায়তিবৈরিণা। 
এঁহিকামুখ্সিকছিতঃ শম এব দ্বিজন্মনাম্ ॥ 
কোপস্তপো নাঁশয়তি ুদ্ধে। ভ্রশ্ততাথায়ুষঃ। 
কুদ্ধন্ত গলতে জানং জুন্ধশ্ঠার্থাচ্চ হীয়তে ॥ 

মার্কগেয়পুরাণম্ | 

ন ধর্মঃ ক্রোধশীলন্ত নার্থঞাপ্পোতি রোবণঃ। 
নালং সুধায় কামাণ্ডিঃ কোপেনাবিষ্টচেতসাম্। 
যদি রা্ঞা হত] ধেমুরিয়ং বিজানিন] লতা। 
যুক্ষমত্র দয়াং কর্তমাত্মনো হিতবোধিনণ ॥ 
অথবাইজানত] ধেনুরিয়ং ব্য।পাদিতা মম। 
তত কথং শাগযোগ্যোহয়ং ছু্টংনাস্ত মনে! যতঃ 
আত্মংন। হিতমন্তিচ্ছন্ বধতে যে!ইপরং নরঃ। 
কর্তব্য। মুঢ়বিজ্ঞানে দয় ত্র দয়াপুভিঃ | 
অজ্ঞানতঃ কৃতে দণ্ং পাতয়ন্তি বুধ। যদি। 
বুধেভ্যন্তমহং মন্তে বরমজ্ঞানিনে। নরাঃ & 
নাদ্যশ।পন্তয়। দেয়ঃ পার্থিবন্যান্ত পুক্রক। 
্বকম্ম্টৈব পতিতা গৌরেষ। ছুঃখমৃত্যুনা ॥ 

মার্কগেয় উবাচ। 
পৃষত্োইপি মুনেঃ পুত্রং প্রণমযানত্্কন্ধরঃ। 
প্রনীদেতি জগাদোচ্চৈরজ্ঞাঁনাদঘাতিতেতি চ॥ 
ময়! গবয়বুদ্ধা। গৌরবধ্য। ঘ।তিতা মুনে। 
অজ্ঞানাদ্ধোমধেমুন্তে গ্রসীদ ত্বঞ্চ নে। মুনে ॥ 

খধিপুত্র উবাচ। 
আ! জন্মনে। মহীপাল ন ময়! বা1হৃতং মুষা। 
ক্রে।ধশ্চাঁদ্য মহাভাগ নান্তথ মে কদাচন | 

তন্নাহমেনং শকোমি শাপং কর্তৃং শৃপান্তথা । : 
যন্তে সমুদ্যতঃ শাপো ছ্থিতীয়ঃ স নিবর্তিতঃ ॥ 
ইতুযুন্ত'বস্তং তং বালমাদায় স পিতা ততঃ। 
জগান স্বাশঅমং সোহপি পৃষপ্রঃ শৃ্রতামগাঁৎ ॥ 

ইতি ম!কওেয়ে মহাঁপুরাণে পৃষধোপাখ্যানে 
দ্বাদশ[ধিকশততমোহধটায়ং ॥ 

পিস 

ত্রয়োদশাধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ | 
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মার্বগ্ডেয় উবাচ। 

করষা; ক্ষত্রিয়াঃ শুরা করষস্তাতবন্ সুতা: । 
তে তু সপ্তশত। বীরান্তেভ্যম্চান্তে সহম্রশঃ ॥ 
দিষ্টপুত্তস্ত নাভাগঃ স্থিতঃ প্রথমযৌবনে । 
দদর্শ বৈশ্ততনয়ামতীব সযনোহরাম্॥ 
তন্তাং স দৃষ্টমাত্রায়াং মদনাক্ষিত্টমানসঃ। 
বৃব ভূপতনয়ে। নিশ্বাসাক্ষেপততৎপরঃ ॥ 
তন্তাং সগত্বা জনকং বত্রে তাং বৈশ্ঠকন্ঠকাম্। 
ততোহইনঙ্গপরাধীনমনোবৃত্তিং নৃপাস্মম্ | 



 চতুর্দশাধিকশততমো হধ্যায়ঃ | 
তঞ্চাহ নম পিতা তশ্থা ক্লাজপুক্রং কৃতাঁঞ্জলি;। 

বিভ্যৎ তন্ত পিতুর্ধিপ্র প্রশ্রয়াবনতং বচঃ ॥ 
তবস্তো তৃডূজে। ভূত্যা বয়ং বঃ করদায়কাঃ! 
কথং সন্বন্ধমসটমরপ্মাতিরভিবাগপি ॥ 

রাজপুজ উবাচ। 
সাম্যং মানুষদেহস্ত কামমোহাদিভিঃ কৃতম্। 
তথাপি কালে তৈরেব যোজ্যতে মান্ুষং বপুঃ | 

তটৈব চোপকারার জায়ন্তে তন্ত তান্তপি। 
অন্তানি চান্তে জীবস্তি ভিন্নঞ্জাতিমতাঁং সতাম্ ॥ 
তথান্ান্কপ্যযোগ্যানি যোগ্যতা যাস্তি কালতঃ 
যোগ্যান্তযোগ্যত।ং যাস্তি কালবশা! হি ঘোগ্যত! 
আপ্যাধযতে যচ্ছরীরমাহারাঁদিভিরীপ্লিতৈঃ। 
কালং জ্ঞাত্ব। তথ। ভূকং তদেব পরিশিষ্যতে ॥ 

ইথং মমৈষাভিমত। তনয় দীয়তাং ততয়া। 
অন্থা মচ্ছরীরদ্য বিপত্তিরপলক্ষ্যতে ॥ 

বৈশ্ত উবাচ। 
পরততন্তরা বয়ং ত্বঞ্চ পরতস্ত্রো মহীতুজঃ। 
পিত্র। তেনাভানুজ্ঞাতত্বং গৃহাঁণ দরদামাহম্ ॥ 

রাজপুত্র উবাচ। 
রষটব্যাঃ সর্বকার্ষোষু গুরবো। গুরুবর্তিভিঃ। 
ন ত্বীদৃশেদ্কার্ষ্যেযু গুরূণাং বাঁক্যঞ্গোচরঃ ॥ 
ক মন্মথকথ|ল!পে। গুরূগাং শ্রবণং কথম্। 
বিরুদ্ধমেতন্ততর প্রষ্টব্ গুরবে! নৃতিঃ ॥ 

বৈশ্তা উবাচ। 
এখমেতৎ ম্মরাল[পল্তবায়ং পৃচ্ছতে1 গুরুম্। 
অহং পৃচ্ছামি নালাপে! মম কামকথাশ্রয়ঃ ॥ 

মার্কখেয় উবাচ। 
ইত্যুক্তঃ মোহভবদ্মৌনী' রাজপুন্রঃ স চাপি তৎ। 
তৎপিজ্রে সর্বমাচষ্ট রাজপুক্রস্য যন্মতম্। 
ততস্তসা পিতা! বিপ্লানৃচীকা দীন্ ্িজোত্রমান্। 
গবেশ্ত রাজপুতরঞ্চ যথাখ]াতং ন্যবেদয়ৎ। 
নিবেদ্য চ ততঃ প্রাহ্ মুনীনেবং ব্যবস্থিতঃ। 
বৎ কর্তৃব্যং তদাদেষ্মন্হত্তি দিজসত্তমাঃ | 

৭ খর উচুঃ। 
রাজপুত্রান্রাগন্তে যদ/স্যাং বৈশ্তসস্ততৌ। 
তত্ব ধর্ম এবৈধ কিন্তু স্তায়ক্রমেণ সঈ|. 
র্ধাভিষিক্ততনয়াপাণিগ্রাহো ডবেৎ পুরা। 
তবত্বনস্তরঞ্চেয়ং তব ভার্ধ)| ভবিষাতি | 
এবং ন দোষো ভবতি তথেমাসুপভুঞ্জত£। 
অস্তথাভ্যেতি তে জাতিরুৎকষ্টা বালিকাং হরন্ 
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মার্কগেয় উবাচ। 
ইত্যুক্তস্তদপাটপ্যব বচত্তেষাং মহাত্মনাম্। 
বিনিক্ষমা গৃহীত্ব। তামুদাতাসিরথাব্রবীৎ ॥ 
রাক্ষসেন বিবাছেন ময়! বৈশ্বামতা হৃতা। 
ষস্য সামধ্যমন্ত্রাস্তি স এভাং মোচয়ত্বিতি ॥ 
ততঃ স বৈশ্তস্তাং দৃষ্ট1 গৃহীতাং তনয়াং ভ্রুতম্। 
জাহীতি পিতরং তস্য প্রষযৌ শরণং স্বিজ ॥ 
ততস্তগ্য পিতা দ্ধ আদিদেশ বলং মহত। . 
হস্ততাং হ্থতাং ছুষ্টো৷ নাভাগে। ধর্ধদূষকঃ। 
ততম্তদ্যুযুধে সৈন্যং রাজপুত্রেণ ভূপতিঃ। 
স্বয়মেব যযৌ যোদ্ধ,ং হ্বটসম্ভপরিবারিতঃ ॥ 
ততো যুদ্ধমভূৎ তন্ত ভূভূজঃ শ্বস্থুতেন ঘৎ। 
রাজপুজেণ শন্তাস্্ৈস্তত্রাতিশয্িতঃ পিতা ॥ 
ততোহস্তরীক্ষাদ[গত্য পরিত্রাট্ সহপ] মুনি। 
প্রতুবাচ মহীপালং বিরমন্ষেতি সংযুগাৎ। 
ত্ব্পুজ্রস্ত মহাভাগ বিধর্মোহয়ং মহাত্মবনঃ। 
তবাপি বৈশ্রেন সহ ন যুদ্ধং ধর্দাবন্নপ ॥ 
্রাহ্মণো ত্রান্গণীপূর্বং কুর্বন্ দারপরিগ্রহম্। 
ব্রাহ্মণ্যাৎ সর্বাবর্ণেষু ন হানিমুপগচ্ছতি ॥ 
তব ক্ষল্রিয়স্তাং ক্ষয়; পৃর্বযুধহন্। 
ইতরে চ ততো রাজংশ্চাবস্তে ন স্বধর্পতঃ | 
পূর্বং বৈশ্বস্তথ! বৈশ্তাং পশ্চাৎ শুদ্রকুলোস্তবাম্। 
ন হীয়তে নৈশ্কুলাদয়ং স্তায়ঃ ক্রমোদিতঃ ॥ 
্রাহ্মণঃ ক্ষতরিয়। বৈগ্াঃ সবর্ণা পাণিসংগ্রহম্। 
অকৃত্বান্ততবাপাঁণেঃ পতস্তি নৃপ সংগ্রহাৎ | 
যস্তা যন্তা ছি হীনায়াঃ কুরুতে পাণিসংগ্রহম্। 
অকৃত্বা বর্ণনংষোগং নাপি তত্বস্তভাগভবেৎ ॥ 
সোহয়ং তৈশ্াত্বমাপন্নস্তব পুত্রঃ স মনদধীঃ। 
নাম্ভাধিকারো যুদ্ধায় ক্ষত্রিয়েণ ত্বয়! সহ ॥ 
বয়মেতন্ন জানীমঃ কারণং নৃপনন্দন। 
যথা ভবিষ।তীদঞ্চ নিবর্ত রণকর্াতঃ | 

ইতি মারুওেয়ে মহাঁপুরাঁণে নাভাগচরিতং 
নাম ত্রয়োদশ।ধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ ॥ 

চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 
| 78৯ 

মার্কতের় উদ্াচ। 
নিবৃত্তোংসৌ ততো! ভৃপঃ সংগ্রামাৎ বস্ুতেমসৈ 
উপযেমে চ তাং বৈশ্বাতনয়াং সে!২পি তৎস্ৃতঃ | 
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ওঠা তিনি মগের 

ততঃ স বৈশ্ঠতাং প্রাণ্তঃ সমুৎপত্যাহ পার্থিবম্। | কৃতাগ্রীতিং পিতুরহং বৈহ্ঠকন্কা পরি গ্রহাৎ ॥ 
ভূপাল যন্ময়! কার্য্যং তত সমাদিখ্বতাং মম ॥ 

রাজোবাচ। 

ধর্্মাধিকরণে যুক্ত বাভ্রবাদা(স্তপন্থিনঃ | 
যদস্য কর ধর্মায় তদ্বদস্ত তথা চর ॥ 

মার্কণডেয় উবাচ। 
_ ততন্তে মুনয়স্তস্য পাশুপাল্যং তথ! কৃষিম | 

বাণিজ্যঞ্চ পরং ধর্মমাচচক্ষুঃ নভাঁনদঃ | 
তথ চ চক্রে স সৃতস্তপ্য রাজ্ঞে। যথোদিতম্। 
তৈরদূ্বাদি ভির্্ং টাতস্য নিজধর্মতঃ॥ 
তস্য পুত্রস্ততো৷ জাতে। নায় খাতে। ভন্নানঃ। 

স মাক! গ্রঠিতোইগচ্ছদেগ। পালে! ভব পুজরক ॥ 
মাত্রা তথ! নিষুক্তোহ্থ প্রণিপত্য স্বমাতরম্। 
যাজগিমগমনীপং ছিমবৎপর্বতাশ্রয়ম্ ॥ 
তং সমেত সজগ্রাহ তসা পাদৌ যথাণ্বধি। 
প্রণিপতহ চৈবৈনং রাজধিং সভনন্দন: | 
আদিষ্ট] ভগবন্ মাহ! গোপালন্বং ভবেতি বৈ। 
ময়! চ পালনীয়] কমা তষাঃ স্বীকরণং কথম্। 
ময়। ছি গৌঃ পালনীয়। স1 যদ। স্বীকৃত ভবেৎ। 
আক্রান্ত। বলবস্তিঃ সা দায়াদৈঃ পৃথিবী মম ॥ 
তাং যথ) প্রাপ্ন,র।ং পৃথ্ণীং ত্বৎগ্রসাদাদহং বিভে] 
তথাদিশ করিয্যামি তবাজাং গ্রণতোহন্মি তে॥ 

মার্কগ্ডেয় উবাচ। 
ততঃ সনীপো রজধিস্তম্মৈ নিরবশেষতঃ। 
ভননায় দদৌ। ব্রহ্ষরস্থগ্রামং মহাত্মনে ॥ 
গ্রাপ্তাঘবিদাঃ সযযৌ পিতৃবাতনয়।ন্ গ্িজ। 
বন্থর/ভাঁদিকান্ গুজানাঁদিষ্টঃ স মহাত্মন! | 
অধাচত স রাজনার্ধং পিতৃপৈত্তামহো চতম্। 

তে চোচুর্কৈস্তপুত্রত্বং কণং ভোক্ষাসি মেদিনীম্ 
ততন্তৈষু্ষমভবস্তনন্দসত্ববংশটজঃ। 
বন্গরাতাদিভিঃ জকসৈ: কৃতাস্বলযান্্বধিভিঃ 
সজিত্ব! ভানশের্ষাংস্ব শস্তরবিক্ষটৈনিকান্। 
অহার পৃথিবীং তেবাং ধর্দাযুদ্ধেন ধর্্মাবং ॥ 

স নির্জিতারিঃ সকলাং পৃর্ধীং রাজ্যং তথ! পিতুঃ 

নিবেদয়ামাস ততন্তংপিত। জগৃছে ন চ। 

গ্রত্যুবাচ চ তং পুন্রং ভার্যযায়।ঃ পুরতন্তদা ॥ 

নাডাগ উবাচ । 

ন পুপ্যলোকভাগ্র!জ! যাবদাহৃতসংপ্লবঃ ॥ 

উল্লজ্ঘ্যাজ্ঞাং পুনত্তস্য পালযাঁমি মহীং যদি। 
নাস্তি মোক্ষতস্ততে| নৃূনং মম কলপশতৈরপি | 
ন চাপি যুক্তং ত্বতব্ছনির্জিতং মম মানিনঃ। 
রাজ্যং ভোক,মনী হস্য হূর্বলস্যেহ কসাচিৎ্। 
রাঞ্যং কুক শ্বয়ং যাবন্দায়াদেভো| বিমুঞ্চ ব11 

মনাজ্তাপালনং শন্তং পিতুর্ন ক্ষিতিপাঁলনম্ ॥ 
মার্কতেয় উবা)চ। 

ততঃ প্রহস্য তস্তার্ঘয! সুপ্রত। নাম ভাবনী। 
গ্রত্যুবাঁচ পতিং ভৃপ গৃহৃতাং রাজামূর্জিতঙ্্ ৫ 
ন ত্বংবৈশ্তে। ন চৈবাহং জাত) বৈশ্তুকুলে নৃপ। 
ক্ষরিয়ন্্ং ৩ধৈবাহং কষতরিয়াণাং কুলোস্তুব। ॥ 
পূর্বমাসীন্মহীপালঃ স্ুদেব ইতি বিশ্রুতঃ। 
তস্যাডৃচ্চ সখ রাজে। ধুত্রাশ্বস্ায সথতে। নলঃ | 

স তেন সখা। সহিতে। জগামাআ্বণং বনম্। 
পড়ীভিঃ স সমং রন্তং মাধবে মাসি পার্থিব ॥ 
ততঃ পানান্যনেকানি ভক্ষ্যাণি বুতূজে তথ।। 
ভা্্যাভিঃ সহ্িতন্তাভিস্তেন সধ্য। সমন্থিতঃ | 
ততঃ পুক্ষরিণীতীরে দদর্শমতিমনোরমাম্। 
পত্বীং চ্যবনপুত্রসা প্রমতেঃ পার্থধিবাত্বজাম্ ॥ 
সখা তসা নলো। মত্ধে। অগৃহে তাঞ্চ হুর্মতিঃ। 
পশ্ঠতস্তস্য রাজ্ঞশ্চ ভ্রাত ব্রাতেতিবাঁদিনীম্ ॥ 
আক্রদ্দিতং নিশম্যৈব স তস্যাঃ প্রমতিঃ পাত 
আজগাম ত্বরাযুন্তঃ কিমেতদ্দিভি বৈ বদন্। 
ততে। দদর্শ রাজানং জুদেবং তত্র সংস্থিতম্। 
গৃহীতাঁঞ্চ তথ। পত্বীং নলেন স্ুছুরাত্বন] ॥ 
ততঃ স্থদেবং প্রমতিঃ প্রাছেদং শাম্যতামিতি 
তব শান্ত। ভবান্ রাজ তৃষ্টশ্চায়ং নলে! নৃপ॥ 

মার্কণ্েয় উবাচ। 
তস্যার্তমা বচঃ শ্রত্ব! সুদেবো নলগৌরবাৎ। 
প্রাহ বৈশ্তোহশ্মি গচ্ছান্যং ক্ষত্রিয়ং ত্রাগকারগ 
ততঃ স প্রমতি: ভুদ্বস্েজস৷ নির্দহল্লি ব।. 
প্রত্যবাঁচাথ রাজানং ইবস্তোইক্ীত্যভিভাধিণম 

প্রমতিরুবাঁচ। 
এবমন্ত ভঞ্খন বৈশ্ঠ ক্ষজিয়ং ক্ষতয়ক্ষণৎ। 
ক্ষতরিট়র্ধা্ব্যতে শত্্রং নার্শঝো। তবেদ্ধিতি। 

তনন্দ রাজ্যমেতৎ তে ক্রিয়তা পূর্বটপঃ কৃতম্।| স ত্বং ন ক্ষত্রিয়! তাবী বৈশ্া এব কুল/ধমঃ ॥ 

অহং ন কৃত্তবান্ রাজ্যং নাসামর্থামুতঃ পুর! ॥ 

বৈশতান্ধ গুরস্থতা তত্বাদ্তাকরঃ পিতুঃ। 
ইতি মার্কগেয়ে মহাপুর/ণে নাভাগচরিতে 

চতুর্দশাধিকপতভমোহধ্যায়)। 
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রি সপ র  ১- 

মার্কগডেয় উবাচ। 

তশ্বৈ দত্বা ততঃ শাপং নলং ভুদ্ধোহত্রবীন্থিজ। 
প্রমতির্ভার্গবঃ কোপাৎ বৈলোক্যং নির্দছল্লির | 
মগেসাত্তো দা ভার্ষযাং ভবানজ্ধ মমাশ্রমে। 

বলাদ্গৃযালি ভন্বত্বং তত্মাগ জতূ মা চিরম্ ॥ 
তেনোগাতমাজে চ বাকো তক্মিন তদা নল; । 
দেহজেনাগ্নিন! সে ভন্মপুর্জস্তদাভবতৎ॥ 
দৃষ্। প্রভাবং তত তত্ত স্াদেে। বিমদস্ততঃ। 

প্রণামনত্্রঃ প্রাছেদং ক্ষমাতাং ক্ষম্যতামিতি ॥ 
বছুজবাংস্বং ভগবন্ সুরাপানমদাকূলম্। 

ভৎ ক্ষমাতাং প্রসীদ ত্বং শাঁপো্যং বিনিবর্তততাম্ 
এবং গ্রমাদিতস্তেন প্রসতিঃ প্রাহ ভার্গবঃ। 
গতকোপো নলে দগ্ধে ভাবহীনেন চেতসা | 
নান্থ! ভাবি তদ্বাকাং যন্ময়া সমুর্দীরিতম্। 
তথাপি তে করিষ্যামি প্রসঙ্নোহম্গ্রহং পরম্ ॥ 
ভবিত| বৈশ্থাজাতীয়ো ভবান্ পাস্তা সংশয়ঃ। 
ভবিতা ক্ষজিয়ে ভূয়ন্তশ্মিনেবান্ত জন্মনি | 
গ্রহীবাতি বলাৎ কন্তা' যদ তে ক্ষাত্রসম্ভব £ 
তদা তং ক্ষত্রিয় বৈশ্ব শ্বগৃহীতো! ভবিষ্যতি ॥ 
এবং স বৈশ্রে! ভূপাঁগ সদেবোইন্মখপিতাভবৎ। 

অহঞ্চ যা মন্াভাগ তত সর্বং শয়তাং ত্বয়! | 

স্বরথো নাঁম রাজর্ধিঃ প্রাগালীদগন্ধমাদনে | 
তপস্বী নিয়তাঁহা রস্ত্যক্তসঙ্গে। বনাশ্রয়ঃ ॥ 
ততঃ ্রেনমুখত্রষ্ীং দৃষ্টেকাং শারিকাং ভুবি। 
কপাভৃজ্জনিত। সৃচ্ছ1 তথা তন্ত মহাত্সনঃ॥ 
ততো মৃচ্ছ্াবসানেইহং তৎপর! শরীরতং | 
সমাংদৃ্1 চজগ্রাহছ সিহামানেন চেতযা। ॥ 
বন্বাৎ কপাতিভূতস্য মহ জাতেয়মাত্মবজা 
শ্বাংকুপাবতী নান। ভবিষাতাহ স প্রভো ॥ 

ঢতোংহমাশ্রমে তস্য বর্ধমান। দিবানিশম্। 
ধীতিঃ সছ তুলা ভির্বিচরামি বলানি চ। 
ঠতো মুনেরগন্তযলা ভ্রাতাগস্ত্য ইৰ শ্রুতঃ। 
চিন্বন্ কাননে বন্তং সর্খীতিঃ কোপিতোহশপৎ 
মাং বৈশ্টমিতি প্রাহ ভবত্তী তেন তে শগে। 
ঠবিষাসি বৈশজা তু ইতাক্তে চ তমব্রবন্। 
[াপরাধং কৃতবস্তী তবাহং ছিজসত্তম | 
(হামামপয়াধেদ কিদর্থং শপ্তবানসি | 

১৫৯ 

খধিরুব।ট। 

দৃষ্টতাং ছষ্টসংসর্গাদহুষ্টমপি গচ্ছতি। 
স্বরাবিদ্দুনিপাতেন পঞ্চগবাঘটা যথা] ॥ 
প্রণিপত্য ন ছুষ্টাশ্রি যৎ ত্বয়াহং গ্রসাদিতঃ | 
তশ্থাদগ্রহং বাণে শুধু যৎ তে কয়ে মাহম্। 
বৈশ্ঠযোনৌ যদ জাতা ত্বং পুভ্রং বোধরিষানি। 
রাজয় জাতিম্মরতাং তদ। ত্বং সমবাগ্পাপি ॥ 

ততো তৃয়ঃ কষত্র্লাতিং প্রাপ্তী স্বং পতিনা সহ। 
দিব্যানবাগ্সাসে ভোগ'ন্ গচ্ছ ভীতিরটপতু তে ॥ 
এবং শরান্মি রাজেন্্র তেন পূর্বং মহর্বিণা। 
পিতা চ মে পূর্বমেবং শঞুঃ প্রমতিমাভবৎ ॥ 
এবং বৈশ্ঠে! ন রাজংঘ্বং ন চবৈশ্তঃ পিতা মম। 
ন ত্বং হি ময্যহষ্টায়ামহৃষ্টে! ছুষ্যসে কখম্॥ 

ইতি মার্কণেয়ে মহাপুরাণে পঞ্চদশাধিক- 
শততমোহ্ধায়ং। 

পরা এপস 

যোঁড়শাধিকশততমোহধ্যাঁয়ঃ। 
--8%2- 

মার্কগেয় উবাচ। 
ইতি তস্য! বচঃ শ্রুত্ব! পৃভ্রস্য স চপার্থিবঃ। 
পুনঃ প্রোবাচ ধর্জন্যাং পত্ীং তনয়ং তথা | 
যম্ময়! পিতুরাদেশাৎ তাক্জং রাজ্যং ন তৎ পুনঃ। 
গ্রহীষ্যামি বৃথোক্েন কিমাত্ব। কৃষাতে ত্বয়! ॥ 
অহং তে সম্প্রদাসামি করং বৈশ্তততে স্থিতঃ। 

ভূজ্ক রাজ্যমশেষং ত্বমিচ্ছয়! বা পরিতাজ ॥ 
ইত্যুক্রঃ স তদা পিজ| রাজপুজ্রো ডননানঃ। 
চকার রাজাং ধর্মেণ তথদারপরিগ্রহস্ ॥ 
অবাহতং তসা চক্রং পৃথিব্যানভবন্বিজ । 

ন চাধর্ম্ে মনে ভৃপান্তমা সর্বে্তবন্ বশে ॥ 
তেনেষ্টে। বিধিবদঘজ। সম্যক্ শান্তি বনুষ্ধরম্। 
নল এবৈকোঁহভবন্তর্তা পৃথ্িবাং ব্যাপ্তশাননঃ ॥ 
অজায়ত নুতভ্তনা বৎসপ্রীনাম নামতঃ। 
(িতাতিশক্ধিতে! যেন গুগৌঘেন মহাত্বনা | 
তস্যাপি ভার্ধ্যা সৌননা। বিদূরথনসুতাতবৎ। 
পতিব্রত। মহাভাগ! স। প্রাণ! তেন বীর্ঘযতঃ। 
হত্ব। পুরন্দররিপুং কুজুত্তং দিতিজেস্বরম্ ! 

ক্রৌই.কিরুবা। 
তগবংন্তেন লক্জা ধা কুজূত্তনিখন]ৎ কথম্। 
এতদাধ্যানমাখ।হি প্রসয়েনাতরাক্বন। ॥ 



১৬, মার্ত্পুরাণমূ। 

মার্কগডেয় উবাচ। যথাশ্রতমলেষং তৎ কথযামাঁস মনত্িণাকু। 
বিদুরথো নাম নৃপঃ খা।তকীত্তিরভূভূবি। মুষলসা গ্রভাবঞ্চ বীধ্যশাতনমেব চ॥ 
তস্য পুক্পবরং জাতং নুনীতিঃ লুমতিভ্তথা ॥ | তং মন্ত্র ক্রিয়মাণস্ত মন্ত্িভিন্তেন ভূভৃতা | 
একদ! তু বনং যাতো মৃগন্ধাং স বিদুরথঃ। তৎপার্থববন্তিনী কনা! শুশ্রাবাথ মুদাবতী। 
দদর্শ গর্তং মহত মের্ুখমিবোদগতমূ | ততঃ কতিপয়াহে তু তাং কন্যা: বয়সাস্ধিষাম্। 
তং দৃষ্ট। চিন্তয়ামান কিমৈতঘদিতি উডৈরবম্। | জহারোপবনাদৈতাঃ কুজূস্তঃ স নখীবৃতাম্। 
পাতাঁলবিবরং মন্যে নৈতত্তমেশ্চিরস্তনম্।  ( তচ্ছত্বা স মহীপালঃ ক্রোধপর্যযাকুলেক্ষণঃ | 
চিন্তয়ন্মিতি তত্রীসৌ দদর্শ বিজনে বনে। . | পুজ্রাবুবাচ ত্বরিতং গচ্ছতং বমকোধিদৌ | 
ব্রাহ্মণ স্ুত্রতং নাঁম তপশ্থিনমুপাগতমূ ॥ নিধিবন্ধায়ান্তটে গর্ভস্তেন গত্বা রসাতলম্। 
স তং পপ্রচ্ছচ নৃপঃ কিমেতদিতি বিশ্লিতঃ। | স হন্যভাং যোইপহর্থ! মুদাবত্য£ স্ুহূর্দাতিঃ | 
অতিগন্ভীরমবনের্দাশিতান্তর্গতোদরম্ ॥ মার্কপ্ডেয় উব্াচ। 

খধিরুবাঁচ। | ততন্তো তৎস্থতৌ প্রাপ্য তং গর্ভং তত্পদানু 
কিং ন বেৎনি মহীপাঁল বাগর্থন্বং হি মে মতঃ| | যুধুধাতে কুজ্ভেণ স্বটসন্যেনাতিকোপিতৌ ॥ 
জেয়ং সর্বং নরেন্দ্রেণ বর্ততে যন্মহীতলে ॥ ততঃ পরিঘনিস্্রংশশজিশুল পরশ্বধৈঃ। 
দানবঃ স্ুমহাবীর্য্যো বসতৃযুগ্রো রসাতলে । বা্টণণ্চাবিরতং যুদ্ধং ভেষামাসীৎ সুদারুণম্॥ 
স জুন্তয্তি যৎ পৃর্ণীং কুজূন্তঃ প্রোচ্যতে ততঃ ॥ | ততো মায়াবলব্ত। তেন দৈত্যেন ভাঁবুভৌ। 
ক্রিয়তে তেন যত কিঞ্ত্ুতং ভূতং মহীতলে। : রাজপুত্র রণে বদ্ধ নিহতাশেষটৈনিকৌ । 
ত্রিদিবে বা নরপতে তং কথং বেত্তি নো ভবান | তচ্ছত্ব! ম মহীপালঃ পরাহেদং সর্বটমনিকান্। 
জুনন্দং নাম মুষলং তৃষা যক্লিন্মিতং পুর1। বন্ধপুত্রঃ পরা মান্তিমুপেতো মুনিমত্তম ॥ 
তজ্জহার স দুষ্টাত্ব। পেন হস্তি রণে রিপুন্॥ | যন্তাং শিহত্য দৈতেয়ং মোচয়িষ্যতি মে স্ৃতৌ 
পাতালান্তর্গতন্তেন ভিনত্তি বন্থধামিমাম্। তপ্যাহং সম্প্রদ[সামি তামেবায়তলোচনাম্। 
ততোহস্ুুরাণাং সর্কেষাং দ্বারাণি কুরুতেইম্থরঃ ॥| ইত্যেবং ঘোষয়াঞ্চক্রে স রাজ! ম্বপুরে তদ। 

তেন ভিন্নান বনুধা সুনন্দমুষলাযুধা ॥ নিরাশঃ পুত্রতনয়াবন্ধমোক্ষায় বৈ মুনে॥ 
ভোক্ষ্যতে বন্ধামেতাং তমজিত্বা কথং ভবাঁন ॥ | ততঃ শুশ্রাব বৎসপ্রীর্ভনন্দনন্থুতো। হি তৎ। 
যজ্জান্ বিধ্বংসয়তুগ্রো। দেবানামুপরোধকঃ। 1 আঘোষামাণং বলবান্ কতা শৌর্ধযসংযুত্ধঃ। 

'প্যায়য়তি দৈতেয়ান্ ম বলী মুষলামুধঃ ॥ | সচাগম্যাভিবাদৈোনং প্রাহ পার্থিবসত্বমম্। 
যদযরিং ঘাতয়সোনং পাঁভালাস্তরগোচরমূ। বিনয়াখনতে। ভূত্বা পিতুর্দিত্রমন্ত্তমম্ ॥ 
ততঃ সমস্তধনধাপতিত্বং পরমেশ্বর | আজ্ঞাপয়াশু মামেব তনয় মোচয়ামি তে। 
মুষলং তস্য বলিনঃ মৌননদং প্রোচ্যতে জটনঃ।| তবৈব তেক্রসা হত্ব। তং দৈত্যং তনয়াঞ্চ তে। 
তথ| বণাবলটঞ্চৰ তং বদস্তি বিচক্ষণাঃ | . মার্কখেয় উবাচ। 
তৎ তু নিববীর্ধযতাং যাতি মং্পৃষ্ট' যৌধিতা নৃপ | স তং মুদা পরিষজ্ প্রিয়মখ্যুরপাত্বজম্। 

তশ্গিন্ দিনে দ্বিতীয়েহক্ছি বীর্য্যবৎ তদুদীরধ্যতে ॥| গণ্যতামিতি সংসিদ্ধে বগুসেত।হ ষ পার্থিব: 

নস বেততি ছুরাচারঃ গ্রভাবং মুধলল্য তৎ। [স্থানে স্থাগ্যতি মে বৎসে। যদ্যেবং কুরুতে বিধ! 

যোধিৎকরাগ্রসংস্পর্শে দৌষং বীর্ধ্যবিশাতনম্॥ ; বৎসৈতৎ ক্রিয়তামাণ্ড যদ্যুৎমাহি মনত্তব॥ 
এবং তস্য বলং ভূপ দানবসা ছুরাত্মনং। মার্কগডেয় উবাঁচ। 

মুধলম্য চ তে প্রোজং যহুক্ং তৎ সমাচর ॥ | ততঃ সখড়া; সধবর্বদ্ধগোধাঙ্ু্িত্রবান্। 

আসনমেস্তত্তবন্ধঃ পুরদ্য পৃথিবীপতে। গাম বীরঃ পাতালং তেন গর্ভেন মত্তবরঃ| 

কতং তেন মন্ীকন্কং নিশ্চিন্ত: কিং ভৰন্ যথা || ততে। জাাম্বনমত্যুণএং স চক্ষে পার্থিবাত্মজঃ 

ইত্যুক্ত 1 ভু গতে তশ্মির, পুরং গ্ত্কা মহীপতিঃ। | যেন পানতাণমখিলমাসীদা পুরিতান্বরম্॥ 

মন্ত্যামাস বস্সটজঃ পুরশধ্যেতু মজিভিঃ ॥. | তে! জ্যাম্বনমাকর্ণয কুভূত্তো ছানবেশ্বয়ঃ। 



সপ্তদশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ং | 
আজগাঙ্গাতিকোপেন স্বটসন্যপরিবারিতঃ ॥ 
ততে। যুদ্ধমতূতৎ তস্য তেন পার্থিবস্মুন। 
মসৈম্তমা সটদন্যেন বলিনো বলশ।লিন। | 
দিনানি আ্রীপণি স যদা যোধিতস্তেন দাঁনবঃ। 

ততঃ কোপপরতাত্ম। মুষলায়াভাযধ।বত ॥ 

গটৈষ্ম!োন্তথা ধৃটপঃ পৃজ্যমানঃ স তিষ্ঠতি। 
অস্থঃপুবে মহ'ভাঁগ গ্রজাপতিশ্নির্মিতঃ ॥ 
ততো বিজ্ঞাতমুষলপ্রভাব। সা মুদাবতী। 
পন্পর্শ মুষলশ্রে্ঠমতিনআ্রশিরোধ্র। ॥ 
পুনর্ধাবৎ স গৃহাাতি মুষলং তং মহাস্থুরঃ | 
তাবৎ সা বনানবাজাৎ পম্পর্শানেকশঃ ভা ॥ 
ততঃ স গত্বা যুযুধে মুষলেনাসুরেশ্বরঃ। 

বার্থ! মুষলপাতান্তে সংজগ্,স্তেষু শত্রযু ॥ 
পরমান্ত্রে তু নিববীর্ষ্যে সৌনন্দে মুলে মুনে। 
আন্নৈঃ শক্ৈশ্চ দৈতেয়ঃ সোহযুধ্যত রণেইরিণা ॥ 
শন্বাসসৈর্ন সমস্তস্ত রাজপুক্রন্ত সৌহস্থরঃ। 
মূমলেন বলং তশ্ত তচ্চ বৃদ্ধা নিরাকৃতম্॥ 

ততঃ পরাজিত্য স ভুপসনু- 
রন্ত্রাণি শন্ত্রাণি চ দাঁনবস্তয | 
চকার সদ্যো বিরথং ততশ্চ' 
সচর্মখড়গঃ পুনরপ্যধাবৎ ॥ 

তমাপতস্তং রতসাহভ্যুদীর্ণং 
বিস্পষ্টকোপং ত্রিদশেন্ত্রশত্রম্। 
অস্ত্রেণ বহ্ের্ভবি রাজপুজো। 
জঘান কালানলসপ্রভেণ ॥ 

সপাবকাস্সেণ হদি ক্ষতো ভূশং 

তত্যাজ দেহং ভ্রিদশারিরাত্মন£। 
বড়ব সদ্যশ্চ মহোরগাণাং 
রপাতলান্তেষু মহানথোংপবঃ | 

ততোখপতৎ পুষ্পবৃষ্টির্শহীপালস্তোপরি। 
ঈপটনধররবপতয়ো দেববাদ্যানি সন্বনঃ ॥ 
দ চাপি রাজপুত্রস্তং হত্বা তৌ নৃপতেঃ স্থৃতৌ। 
“মাওয়ামাস ভন্বঙ্গী তাঞ্চ কন্াং মুদাবতীম্॥ 
তাপ মুষলং তক্মিন্ কুতুত্তে বিনিপাভিতে। 
ঈপ্রাহ নাগাধিপতিরনস্তঃ শেষসংজ্জিতঃ ॥ 
১স্াশ্চ পরিতুষ্টোখসৌ শেষঃ সর্বোরগেশ্বরঃ ॥ 
ইণন্দমুষলম্পর্শং যচ্চকার পুনঃ পুনঃ । 
যাষিকরতলম্পর্শপ্রভাবজ্ঞাতিশোভন! ॥ 
দাবত্যান্ততে। মাম নাগরাজগ্তদাীকরোৎ। 
শন্দামিতি সানদং সৌনদ্দগুণজং দ্বিজ | 
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স চাপি রাজপু্স্তাং ভ্রাতৃভ্যাং সহিতাং পিতুং। 
সমীপমানিনাক্বান্ত প্রণিপত্যাহ চৈব তম্॥ 
আনীতো তনয়ৌ তাত তখৈবেষং মুদাবতী। 
তবাজয়! ময়ান্যদ্যৎ কর্তব্যং তৎ সমাদিশ ॥ 

মার্কগ্েয় উবাঁচ। 
ততঃ গ্রহ্ষসম্পূর্ণহৃদয়ঃ স মহীপতিঃ। 
সানু সাধ্বত্যথাহোট্ৈর্বংস বৎসেতি শোভনম্ 
সভাজিতোহংন্টি ত্রিদশৈর্বংসাহং বারণৈত্্রিতিঃ। 
ত্বং জামাতা চ যত প্রাঞ্চো যচ্চারিধিনিপাতিতঃ | 
আগতান্তক্ষতান্তপ্র যচ্চাপত্যানি মে পুনঃ। 
তদ্গৃহাণাদ্য শস্তেৎক্ছি পাণিমন্ত। ময়োদিতম্। 
ত্বং রাঙ্গপুত্র চার্বন্গ্যাঃ বন্তায়া ছুহিতূর্মম। 
মুদাবত্যা মুদা যুজ্ঞঃ সত্যবাক্যং কুরুদ্ষ মাম্॥ 

রাজপুব্রুবাচ। 

তাতন্তাজ্ঞা ময়] কার্য! য্বীবীষি করোমি তং। 
তমেব তাত জানীষে নৈবাত্রাবিষ্কৃতা বয়ম্॥ 

মার্কগ্ডেয় উবাঁচ। 
ততন্তয়োঃ স রাজেজ্ুশ্চক্রে বৈবাহিকং ক্রমম্। 
মুদাবত্যাশ্ঃ ছহিতুর্ভনন্দনস্থৃতন্য বৈ ॥ 
ততঃ সহ তয়! রেমে বৎসপ্রীর্নবযৌবনঃ। 
রমণীয়েষু দেশেযু প্রাসাদশিখরেষু চ। 
কালেন গচ্ছত। বৃদ্ধঃ পিতা তন্ত ভনন্দনঃ। 
বনং জগাম বৎসপ্রীঃ স বতৃব মহীপতিঃ ॥ 
ইয়াজ যজ্ঞান্ সততং গ্রজা ধর্শেণ পালয়ন্। 
পুরবৎ পাল্যমানাস্ত গ্রজান্তেন মহাত্বনা ॥ 

ববৃধূর্ষিষয়ে তন্য ন চাতৃতর্ণসন্করঃ | 
ন দস্তবালছুরবত্ততম়ম্াঁসীচ্চ কম্তচিৎ। 
নোপস নর্ভয়ঞেব তশ্মিন্ শাঁসতি ভূপতৌ ॥ 
ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে ভন্দেনবৎসপ্রী- 

চপ্পিতং নাম যোড়শা ধিকশত্ত- 
তমোহধ্যায়ঃ। 

সগডদশ।ধিকশততমোহিধ্যায়ঃ | 

মার্কতেয় উবাঁচ। 
তন্ত তন্তাং সুনন্দায়াং পুজা! দ্বাদশ জজ্িরে। 
প্রাংওঃ প্রবীরঃ শূরশ্চ নুচক্ষো বিক্রদঃ ক্রম£॥ 
বলো বলাকন্চগুস্চ প্রচণ্ড .হুবিজমঃ। 
স্বরূপশ্চ মহাভাগা! সর্বে সংগ্রামজিতষা:। 

রঃ 



৩২, মার্কখেয়পুরাণম্ । 
টিউটর টিভি রিনি নেননি রিিটির রনির 

তেমাং জ্যোষ্ঠে। মহাবীর্ধ্যঃ গ্রীংস্তরাসীন্নরাধিপঃ। ; স্বয়ঞ্চ পৃথিবীমেতাং বুডৃজে সাগয়ানবয়াদ্॥ 
ইতরে ভূত্যবৎ তস্ত বতৃবুর্ধষশবর্তিনঃ 
তন্ত যন্তে দ্বিজত্যট্তিরনেকৈর্দরব্যরাশিভি;। 
ন্যুবর্ণবিস্াষ্টে্চ সত্যনাম! বসুন্ধরা ॥ 
সম্যক পালযতত্তস্ত প্রজাঃ পুজীনিবৌরসান্। 
যোহভুদ্ধনচয়ঃ কোষে তেন নিষ্পাদদিতাস্ত যে। 
ক্রুতবঃ শতসাহআান্তেযাঁং সংখ্য। ন বিদ্যতে। 

অধুতাঁদ্যেন কোটীভির্ন চ পল্মাদিভিমু্নে ॥ 
গ্রজাতিস্তস্ত পুজোইভূদযস্য যজ্ে শতক্রতুঃ | 
অবাপ তৃপ্ডিমতুলাং ঘজ্ঘতাঁগৈঠ সুরঃ সহ ॥ 
দানবানাঁং সুবীর্ধ্যাণাং জঘাঁন নবতীর্নঘ। 
বলঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠ জন্তপ্ধান্তরসত্তমম্। 
অন্যাংস্চ স্কুমহণবীর্ধ্যান্তাজঘানামরদ্বিষঃ | 
প্রজাতেন্তনয়াঃ পঞ্চ (িনিতএম্থা মুনে। 
তেষাঁং খনিত্রো রাজাইং প্রথ্যাতে। নিজবিক্রমৈঃ 
স শান্ত: সত্যবাক্ শূরঃ সর্বপ্রাণিহিতে রতঃ। 
্বধন্্মাভিরতে। নিত্যং বৃদ্ধসেবী বহুশ্রতঃ ॥ 
বাগ্মী বিনগ্নসম্পন্নঃ কৃতাস্ত্রোংপ্যবিকথনঃ। 
সর্বলো কপ্রিস্বে! নিত্যমুধাচৈতদহনিশম্ ॥ 
নন্দস্ত সর্বভৃতানি স্গিহস্ত বিজনেঘপি। 
্স্তান্ত্ সর্ধভূতেষু নিরাতস্কীনি সন্ত চ॥ 
ম| ব্যাধি্বস্ত তৃতানামাধয়ে। ন ভবস্ত চ। 
মৈত্রীমশেষভূততানি পুষ্যন্ত সকলে জনে ॥ 
শিবমস্্ ছ্িজাতীনাং প্রীতিরস্ত পরম্পরম্। 
সমৃদ্ধিঃ সর্কবর্গানাং সিদ্ধিরস্ত চ কর্মণাম্॥ 
হে লোকাঃ সর্বভূতেষু শিষা বোৎস্ত লদা মৃতিঃ। 
যথাম্মনি তথ। পুজে হিতমিচ্ছথ সর্বদ। ॥ 

তথা সমস্তড়ৃতেষু বর্তধবং হিতবুদ্ধয়ঃ। 
এতপ্ে। হিতমত্যন্তং কো! রা কন্তাপরাধাতে ॥ 
যৎ করোত্যহিতং কিক কশুচিন্মঢমানসঃ। 
তং সমভ্যেতি তন্ননং কর্তৃগামি ফলং যতঃ ॥ 
ইতি মত্ত! সমস্তেবু ভো লোক] হিতবুদ্ধয়ং। 
সন্ত মা লৌকিকং পাপং লোকান্ প্রাপ্প্যথ বৈ 

. বুধাঃ ॥ 
যে! মেহদ্য দিহতে তন্ত শিবমস্ত সদ ভূবি। 
য্চ মাং দ্বেতি লৌকেংন্মিন্ মো২পি ভদ্রাণি 
2 পশ্তাতু ॥ 

এবংস্বরূপঃ গু'জোহ্ভূৎ খমিতত্তস্ত তূগতে:। 
সমস্তগুণসম্পরঃ শীমানজদলেক্ষপ; ॥ 

- তেন তে ভ্রীতরঃ প্রীত্যা পৃথগ্রাঙ্যেযু যোজিতা; 

প্রাচ্যাং তেন কৃতঃ শৌরিরদক্ষিণায়ামুদাবস্থুঃ | 
দিশি প্রতীচ্যাং স্থনয় উত্তরস্তাং মহারথঃ | 
তেষাং তণ্ত চ ভূপস্ত পৃথগ্গোত্রাঃ পুরোহিতী:। 
বভূবুর্মনয়শ্চৈব মস্ত্িবংশক্রমাগতাহি 
শৌরেরত্রিকুলোস্ভূতঃ স্ুহোঝো। নাম বৈ দ্বিজঃ। 
উদাবসোঃ কুশাবর্তো গৌতমান্বয়জোহভবৎ ॥ 
কাণ্তপঃ প্রমতির্নাম সুনয়ন্ত পুয়োহিত£1 
মহারণন্ত বাশিষ্টঃ পুরোধাহভূন্হীভূতঃ ॥ 
বুদুদ্ন্তে স্বরাজ্যানি চত্বারোহপি নরাধিপাঃ। 
খনিত্রশ্াধিপন্তেযামশেষবন্থধাধিপঃ | 

তেধু ভ্রাতথশেষেষু খনিত্রঃ স মহীপতিঃ। 
গ্রজান্ু চ সমস্তীস্ত্র পুঙজেঘিব সদা হিতঃ ॥ 

একদা মন্ত্রিণা শৌরিঃ স প্রোক্কো বিশ্ববেদিনা। 
বিবিক্কে পৃথিবীপাঁল কিঞ্িদ্বস্তব্যমন্তি নঃ ॥ 
মন্যেয়ং পৃথিবী কংন্সা যন্ত ভূপা শসানুগাঃ। 
স রাজ তন্ত পুত্রশ্চ তৎপৌন্রাশ্চানবয়স্ততঃ ॥ 
ইতরে ভ্রাতরস্তস্ত প্রাক স্বল্লবিষয়াধিপাঃ। 
তৎপুন্রশ্চাল্ন কন্তত্মাৎ তৎপৌব্রাশ্চান্পকান্নকা; ॥ 
কালেন হাসমাপাদ্য পুরুষাৎ পুরুষাস্তরস্। 
কৃষ্োপজীবিনে! ভূপ তবস্তীতি তদন্বয়াঃ । 
নোদ্ধাবং কুকতে ত্রাতা ভ্রাতৃম্নেহবলার্পণঃ ৷ 

স্নেহঃ কঃ পৃথিবীপাপ পরকোত্রাতৃপুক্রয়োঃ 
তৎপুল্রয়োঃ পরতর! মতির্ভবতি পার্থিব। 
তৎপুলঃ কেন কার্য্যেন প্রীতিযুক্কো ভবিষ্যা 
অথবা দেন তেনৈব সন্তোষং কুরুতে নৃপঃ। 

ক্ষিরতে তং কিমর্থন্ত তপৈর্মন্ত্পরি গ্রহ ॥ 
ভুজ্যতে সকলং রাজ্যং ময়! তে মন্ত্রণা মতা 
তং কিং মুধা ধারয়পে সন্তৌষং কুরুতে ঘি 

কার্ধযনিষ্পাদকং রাজ্যং করণং কর্ত/রিষ্যতে 
রাঁজ্যলব্ষিশ্চ তে কার্ধ্যং ত্বং কর্তী করণং বয় 

সোইম্মাভিঃ করণৈ রাজ্যং পিতৃপৈতামহং 
ফলপ্রদ। ভবিষ্যবমঃ পরলোকে ন তে বয়ম্ 

রাজোবাচ। 

জ্যেষ্ঠো রাজ! মহীপাঁল বয়ং তম্তানূজ! যত: 
ততঃ দ ভূঙউক্তে পৃথিবীং ব্যধালবস্ুন্ধরাস্। 

ব্যস্ত ভ্রাতরঃ পঞ্চ পৃর্থী চৈক1 মহামতে। 
অতোহন্তাঃ পৃথগৈস্বর্য্যং কখং কৃতগ্গং ভবিষ্য! 

বিশ্ববেছ্যবাঁচ+ 
এবমেতত্তবাংস্তত্র বদদোেকা বন্ুধা নৃপ। 



অফ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ | 
তাং ত্বসেধাতিপদ্যন্ব জ্োষ্ঠঃ শান্ত মহীং ভবাম্। 
সর্বাধিপতাঃ সর্কেত্যো। ভব ত্বমখিলেশ্বরঃ।' 
যতস্তে চ ষথাহং তে তেষামাহিতমন্ত্রিণঃ | 

রাজোবাচ। 

৬৬৩ 

যৎকারণং বিনেশুত্তে জবতৃমন্তিপুতরাছিতাও,।. 
তেন পৃষ্টস্তদ! প্রাহ যথাবৃত্বং মহাসুনিঃ; 
যচ্ছৌরিমন্তিণা প্রোক্ং যচ্চ শৌরিরুবাঁচ তম্॥ 
যথা চান্ুষটিতং তেন ভ্রাভৃপাং ভেদকারি বৈ। 

জোষ্ঠো রাঁজা যথা প্রীত্যা'ভজতেংম্মান্ স্বতানিব! মন্্িণা তেন ছুক্টেন যচ্চক্রুশ্চ পুরোহিতা: 1 
কথং ত্বন্ত করিধযামি মমত্বং জগতীগতম্ ॥ 

বিশ্ববেছ্যবাচ। 

রাজ্যস্থিতঃ পৃজয়েখা জ্োষ্ঠো ভূপার্থণৈর্ন বৈঃ। 
কনিষ্ঠজ্যেষ্ঠতা কেয়ং রাজ্যং প্রীর্থয়তাং নৃণাম্ ॥ 

মার্কগেয় উবাঁচ। 
তথেতি চ গ্রতিজ্ঞাতে ভূভূজা তেন সন্তম | 

বিশ্ববেদী ভতো মন্ত্রী তত্ভুণীভুননয়দ্বশম্ ॥ 
ভেষাং পুরোহিতাংটচব আমন? শান্তিকাদিমু। 
নিবোজয়ামীস ততঃ খনিত্রস্তাভিচারকে ॥ 

বিভেদ তন্ত নিভৃতান্ সামদানাদিভিস্তগা। 
চন্কে চ পরমোদেযোঁগং নিজদগুপ্রসাধনে ॥ 

আভিচারিকমত্যাগ্রমহস্াহনি কুর্বাতাম্। 
গুরাধসাং চতুর্ণাঞ্চ জজ্জে কৃত্যাচতুষ্টয়ম্ ॥ 
বিকরালং মহাঁবন্ত মতিভীষণদর্শনম্। 
সমুদ্যতমহাশৃলং প্রভৃতমতিদারুণম্ ॥ 
ভতস্তদাগতং তত্র খনিতো! ঘত্র পার্থিবঃ | 
নিরস্তঞ্চাপ্যছ্ষ্টন্ত তস্ত পুণ্যচয়্েন তৎ ॥ 
কত্যাচতুষ্টয়ং তেষু নিপপাত দুরাত্বস্ু। 
পুরোহিতেষু ভূপানাং তথ! বৈ বিশ্ববেদিনি ॥ 
ততো নিহস্ত্যা নির্দপ্ধাঃ কত্যয়] ভে পুরোহিতাঃ। 
বিশ্ববেদী তর মন্ত্রী স শৌরেদু্টমন্ত্দঃ | 
ইতি মার্কগডেয়ে মহাঁপুরাণে খনিত্রচরিত্রে 

সপ্তদশাধিকশততমোইধ্যাযঃ। 

অস্টাদশাধিকশততমোহধাঁয়ঃ। 
নখ চস তি জল 

মার্কগেয় উবাচ। 
ততঃ সমস্তলোকম্ত বিস্ময় সোইভবন্বহাঁন্। 
দেককালং নেস্তান্তে পৃথকৃপুরনিবাঁসিনঃ ॥ 
ততঃ গুশ্রব নিধনং যাতান্ ভ্রাডৃপুরোহিতান্। 
মনতিণঞ্চ তথা ত্রাতু্দপ্ধং তং বিশ্ববেদিনম্ ॥ 
কিমেতদিতি সোইতীব বিস্মিতো দুনিসত্তম | 
ধনিজোহভৃম্মহারাজো নাজানাং তচ্চ কারণম্। 
ততো বশিষ্ঠং পপ্রচ্ছ স রাজ! গৃহমাগতম্। 

যন্নিমিত্বং বিনেশুস্তে' অপাপন্তাঁপকাঁরিণঃ। 
পুরোহিতান্তন্ত রাজ্ঞঃ শত্রাবপি দয়াপরাঁঃ ॥ 
স তচ্চৃত্বা ততো রাজা হা হতোইম্্বীতি বৈ বদন্, 
নিনিন্দাত্মানমত্যর্থং বশিষঠন্তাগ্রাতো ছ্বিজ | 

রাজোরাচ.1। 

ধিস্বামপুণাসংস্থানমল্পভাগ্যমশোভনম্। 
দৈবদোষকতং পাপং সর্বলোকবিগঙ্থিতম্ ॥ 
মন্নিমিত্বং বিনষ্টং যত তত্থাক্ষগচতুষ্টয়ম্। 
মন্তঃ কোহন্তঃ পাপতরে] ভবিষ্যতি পুমান্ ভূবি। 
নাভবিষাং যদি পুমানহঈত্র মহতলে। 
ততন্তে ন বিনশ্রেযুশ্মম ভ্রাতৃপুরোহিতাঃ ॥ 

ধিগ্রাজাং ধিকৃ চ মে জন্ম ভূতুজাঁং মহতাং কুলে 
কারণত্বং গতো! যোহহং বিনাশস্ত দ্বিজন্মনাম্ | 
কুর্বন্তঃ স্বীমিনাং ভেত্থং ভ্রাতৃণাং মম যাঁজকা: 

নাশং যমুর্ন ছৃষ্টান্তে ছুষ্টোথ্হং নাশকারণে ॥ 
কিং করোমি ₹ গচ্ছান্সি নান্তো মত্ত! হি পাঁপক্কত্, 
পৃথিব্যামস্তি হেতুত্বং দ্বিজনাশস্ত যো৷ গতঃ.॥ 
ইখমুদ্ধিগ্নহদয়ঃ থনিত্রঃ পৃথিবীপতিঃ1' 
বনং যিষাস্ছু পুত্রন্ত কৃতবামভিষেচনম্ ॥ 
অভিষিচ্য স্থতং রাজ্যে ক্ষুপসংজ্ঞং মহ্ীপতিঃ। 
ভার্যাভিস্তিশ্ভিঃ সার্ধংতপসে স বনং যয ॥ 
তত্র গন্বা তপস্তেপে ধানপ্রস্থবিধানবিৎ। 
শতানি ত্রীণি বর্ষাণাং সার্ধানি নৃপসত্তমঃ ॥ 
তপনা ক্ষীণদেহস্ত রাজবর্ষে্ দ্বিজোত্তম। 
নিগৃহ সর্কআোতাংদি তত্যাজাহুন্ বনেচরঃ ॥ 
ততঃ পুণ্যান্যযৌ লোকান্ সর্বকামদুন্ক্ষয়ান্। 
অশ্বমেধাদিভিরধজ্রৈরবাপ্যা'যে নরাধিপৈঃ |" 
ভার্য্যাশ্চ তত্ত তান্তিঅঃ সমং তেনেক তত্যভূঃ1 
প্রাপান্ বাঁপুঃ সমালোক্যং তেনৈব স্থমহাত্মনা ॥॥ 
এতৎ থনিত্রচরিতং শ্রুতং কল্মবনাশনম্। 
পঠতাঞ্ মহাভাগ ক্ষুপন্তাতো নিশাময় | 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে খনিজ 
চরিতং নাষাষ্টাদশাধিক- 

শতাতমোধ্ধ্যায়ঃ | 



১৬৪ | 

একোনবিংশত্যধিকশততমোধ্ধ্যায়? | 
সস 05৩ ৯ 

মার্কগেয় উবাচ। 
ক্ষুপঃ খনিত্রপৃত্রস্ত গ্রাপ্য রাজ্যং যথা পিত]। 
তখৈব পালয়াঁমাস প্রজ। ধর্দণ রঞ্জয়ন্ ॥ 
স দাঁনশীলো ষষ্ট চ যজ্ঞানামবনীপতিঃ। 
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ব্যবহারাদিবর্ঘ্সনি ॥ 
একদ] স মহীপালে। নিজস্থানগতো| মুনে। 
স্থতৈরুক্তো যথা পূর্ব ক্ষুপো রাজ! তথাভবৎ ॥ 
বরন্ষণস্তনয়ঃ পূর্ব ্ ষুপোই্ভূৎ পৃথিবীপতিঃ। 
যাদৃক্ চরিতমস্তাসীৎ তাঁদৃক্ তশ্ৈব চেষ্টিতম্ ॥ 

রাজোবাচএ 

শ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং-ক্ষুপত্ত সুমহাত্বনঃ। 
যদি তাদৃত্বুয়া শক্যং ক্ৌষ্টতুং ত করোম্যহম্॥ 

সৃতা উচুঃ। 
স চক্কারাকারান্ ভূপ রাজ! গোত্রাঙ্গণান্ পুরা । 
বষ্ঠাংশেন কৃতা চোর্ধ্যামিস্িস্তেন মহাত্মনা ॥ 

রাজোবাচ। 

তেষাঁং মহাত্মনাং রাঁজ্ঞাং কোহন্থযাস্ততি মদ্বিধঃ 
তস্তাপ্যুৎকৃষ্টচেষ্টানাং চেষ্টানুদ্যমবান্ ভবেং | 

 তচ্ছ,্তাং প্রতিজ্ঞা যা সাম্প্রতং ক্রিয়তে ময়া। 
কুপস্তান্থকরিষ্যামি মহারাজন্ত চেষ্টিতম্ ॥ 
ত্রীংস্্রীন্ যজ্ঞান্ করিষ্যামি শত্তাপাঁতে গতাগতে 
পৃথিব্যাং চতুররায়াং প্রতিজ্ঞেয়ং কৃতা ময়] ॥ 
যঞ্চ গোত্রাহ্গণাঃ পূর্বমদদন্ ভৃভৃতে করম্। 
তমেব প্রতিদাস্তামি ত্রাহ্মণানাং তথ। গবাম্॥ 

মার্কতেয় উবাচ । 
ইতি প্রতিজ্রায় বচঃ স্কুপত্তৎ ক্কৃতবাংস্তথা । 
শশ্তাপাতে স যজ্ঞাংন্ত্রীনষজদ্যজতাং বরঃ ॥ 
গোত্রাঙ্গণাঃ পুর রাঁজ্ঞীমদদন্ যঞ্চ বৈ করম্। 
তাবৎসঙ্মদাদিত্বমন্তদেগাত্রাক্মণায় সঃ ॥ 

তন্য পুত্রোধ্ভবন্ধীরঃ গ্রামথায়ামনিন্দিতঃ। 
যস্ত প্রতাপশৌর্ম্যাত্যাং কতা বস্তা মহীভূতঃ ॥ 
তন্তাপি নন্দিনী নাম বৈদত্ভা দয়িতাঁভবৎ । 
বিবিংশং ভনয়ং তন্তাং জনয়ামাস স প্রভুঃ ॥ 
বিবিংশে শাসতি মহীং মহীপালে মহৌজসি। 
মুহীতলমতৃত্বযাপ্তং নিরস্তরতয়া নরৈঃ ॥ 
বর্ষ কালে পর্জন্তে! মহী শশ্তবতী তথা। 
ফলানি চ শত্তানি রসবস্তি ফলানি চ। 

মার্কগেয়পুরণম্। 

রসাঃ পু্টিকরাশ্চাসন্ পুিরনোম্মাদকাদ্িধী। 
ন বিত্তনিচয়া নৃণাং প্রতৃতা মদহেতবঃ ॥ 
তত্প্রতাঁপেন রিপবে। ভর়মাপুর্মহামুনে । 
্বাস্থ্যঞ্চেব স্ু্বদ্বর্ে। মুদমিষ্টাং ততৈব চ ॥ 
ইষ্ট স যজ্ঞান্ স্ববহূন্ সম্যক্ সম্পাল্য মেদিনীম্ 
সংগ্রামে নিধনং প্রাপ্য শক্রলোৌকমিতে। গতঃ ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে বিবিংশচরিতে 
একোনবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

৬ 

বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | 
শা 0০ 

মার্কণেয় উবাচ । 

তন্ত পুভ্রঃ খনীনেত। মহাবলপরক্রম)। 

যন্ত যজ্জেঘগায়স্ত গন্ধ বিশ্ময়ান্বিভাঃ ॥ 
খনীনেত্রসমে। নান্তো৷ ভূবি যা! ভবিষ্যতি। 
তেন যজ্ঞাযুতে পূর্ণে দত্ত পৃর্থী সসাগরা ॥ 
দৃত্বা চ সকলাং পৃথ্ীং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্। 
তপস দ্রব্যমাপাদ্য মোচয়ে সাঁধিতেন যঃ॥ 
যতশ্চ প্রাপ্য বিত্বদ্ধিমতুলাং দাতৃসত্তমাৎ। 
জগৃনুব্রণঙ্গণা বিপ্র নান্তরাজ্ঞঃ প্রতিগ্রহম্ ॥ 
সপ্তষিঞ্ দো যক্ঞানযভভুরিদক্ষিণান্। 
অপুল্রঃ স মহীপালে। মৃগয়ামুপচক্রমে | 
পুজার্থং পিতৃষজ্ঞার মাংসকামো মহামুনে ॥ 
অশ্বারূট়ে। বিনা সৈন্তমেক এব মহাবনে। 
বদ্ধগোধাঙ্থীলিক্রাণে। বাঁণখড়াধনুদ্ধরঃ ॥ 

তং বাহ্যন্তং তুরগমস্ততে। গহনাদ্বনাৎ। 

বিনিজ্র্য মৃগঃ প্রাহ মাং হত্বাভিমতং কুরু | 
রাজোবাচ। 

অন্ঠে মুগাঃ পলারস্তে মহাভীত্যা বিলোক্য মাম 
কথমাত্মপ্রদানং ত্বং মৃত্যবে কর্ত,মিচ্ছসি ॥ 

মুগ উবাচ। 

অপুজোহহং মহারাজ বৃথা জন্মপ্রয়োজনম্। 
বিচারয়ন্ ন পঞ্ভামি গ্রাণানামিহ ধারগম্ ॥ 

মার্কগেয় উবাচ। 
অথাভ্যেত্য মৃগঃ প্রাহ তমন্কে! বন্ুধাধিপম্। 

মৃগস্ত তশ্ত প্রত্যক্ষমলমেতেন পার্থিব ॥ 
ঘাতয়স্থেতি মাং মাংসৈর্মম কর্ম সমাচর । 
৷ কৃতার্থত1 তে স্তান্মম চাগ্যুপকারি তৎ॥ 
পুত্রার্থং ত্বং মহারাজ ন্বপিতৃন্ যষ্মিচ্ছসি। 



একবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | 
অপুত্রস্তান্ত মীংসেন লক্্যসে বাঞ্ছিতং কথম্।॥ 
যাদৃক্ কর্ম বিনিষ্পাদ্যং তাদৃগ্দ্রব্যমুপাঁহরেৎ। 
ুরন্ধৈর্ন স্থগন্ধানাং গদ্ধজ্ঞানবিনির্ণযঃ ॥ 

রাজোবাচ। 

বৈরাগ্যকারণং প্রোক্তমনেনাপুত্রত। মম। 
কথ্যতাং প্রাগসস্ত্যাগে যৎ তে বৈরাগ্যকারণম্ ॥ 

মৃগ উবাচ। 
বহবে মে স্ৃতা ভূপ বহ্ব্যো ছুহিতরম্তথা। 
যচ্চিন্তাছঃখদাবাগ্রিজ্বালামধ্যে বসাম্যহম্ ॥ 
সর্ধসাধ্যা নরেক্জরেয়ং মুগজাঁতিঃ স্বকাতরা। 
তেত্বপত্যেষু মে চাতিমমত্বং তেন ছুঃখিতঃ ॥ 
ননুষ্যসিংহ্শার্দলবৃকাদিভ্যো বিন্েমাহম্। 
হীনাদযৎ সর্বসত্বেভ্যঃ শ্বশুগালাঁদপি প্রো] ॥ 

সোহহং নিমিত্তং বন্ধনামিমীং শন্যাং বস্থুন্ধরাম্। 
নৃমিংহাদিভয়াঁং সর্বামিচ্ছামি স্বভশং সককৎ ॥ 
তৃণান্তন্তেখপি খাদস্তি গোইজাবিতুরগাদিকাঁঃ। 
তাংস্তেষাং পোষণায়াহমিচ্ছামি নিধনং গতান্ ॥ 
নিঙ্কান্তেযু ততস্তেষু মমাঁপত্যেযু বৈ পৃথক্। 
ভবস্তি চিস্তাঃ শতশে। মমত্বাবৃতচেততসঃ ॥ 
কিং কুটপাশং কিং বজ্তং বাগুরাং কিং সুতো মম 
প্রাপ্তশ্চরন্ বনে কিং 7] নৃসিংহাদিবশং গতঃ ॥ 
প্রাপ্োইয়মেকঃ সম্প্রাপ্তান্তেবস্থাং কীদুণীং মম 
সাশ্রতং বিচরস্তো! বৈ যে গতাঃ সুমহাবনম্ ॥ 
ষ্টাপ্প্াপ্তান্ মমাভ্যাসমহং তানাত্মজান্ নৃপ। 
ঈষহুচ্ছসিতঃ ক্ষেমঁমিচ্ছামি রজনীং পুনঃ ॥ 
প্রভাতে দিবসং ক্ষেমমস্তগেইর্কে নিশামপি | 
বাঞ্থাম্যহং কদ ক্ষেমং সর্ধকালং ভবিষ্যতি ॥ 
এতৎ তে কথিতং ভূপ মমোদ্ধেগস্ত কাঁরণম্। 
অঙঃ প্রসাদং কুরু মে বাণোহয়, পাত্যতাং ময়ি 
ইতি ছুঃখশতাবিষ্টঃ প্রাণানপি ত্যজামি যৎ। 
তৎ্কারণং নিবোৌধ ত্বং ক্রবতো! মম পাঁথিব ॥ 
অহথ্ধ্যা নাম তে লোকা যান্ গচ্ছন্ত্যাত্বঘাতকাঃ 
বজ্ঞাপযুক্তাঃ পশবঃ সপ্প্রয়াস্তাচ্ছিতীঃ প্রতো ॥ 
অগ্িঃ পণ্ুরভূৎ পূর্বং পণ্ুরাসীজ্জলাধিপঃ | 
ভাম্বানথোচ্ছিতীঃ প্রাপ্তো ধর্জে নিষ্ঠামুপাগতঃ 
তম্মমৈতাং কপাং কতা নয় মামুচ্ছিতিং নৃপ। 
আত্মনশ্চেশ্পসিতং কামং পুত্রলাভাদবাগ্গ্যসি ॥ 

পূর্বমূগ উবাচ। 
গাজেন্্ নৈষ হস্তব্যো ধন্তোধ্ং ু্কৃতী মুগঃ। 
বইবস্তনয়া যন্ত হস্তধ্যোং্হমসন্ত তি: ॥ 

১৬৫ 
উন্তরমূগ উবাচ” 

একদেহভবং যন্ত ছুঃখং ধন্যঃ স বৈ ভবান্। 
বহনি যস্ত দেহানি তন্ত ছুংখাগ্ভনেকধা ॥ 
একো যদাহমাসন্ত প্রাক তপন দেহজং মম। 
ছঃখমাসীন্মমন্তে তু ভার্য্যায়াস্তদভূদ্দিধা | 
যদ যাতান্যপত্যানি তদা যাঁবস্তি তানি বৈ। 
তাবচ্ছরীরভূ্মীণি মম দুংখান্থাভবন্। 
ন কৃতার্থো তবান্ যন্ত নাতিহুংখায় সম্তবঃ। 
ইহ ছুঃখায় মৎসৃতিঃ পরত্র চ বিরোধিনী ॥ 
যতো রক্ষণপোষার্থমপত্যানাং করোমি তৎ। 
চিন্তয়ামি চ সন্তুতিস্তেন মে নরকে ফ্রবা ॥ 

রাজোবাচ। 
ন বেদ্সি কিং সম্ততিমান্ ধ্ঠোংপুজোহত্র 

কিং মুগ । 
পুত্রার্থঝায়মারস্তো মম দোলায়তে মনঃ ॥ 
ছুঃখায় সম্ততিঃ লত্যমৈহিকামুক্মিকায় তৎ। 
তথাপ্যতনপ্ান্ যাস্তি খণানীতি শ্রুতং ময় ॥ 
সোইহং যতিয্যে পুক্রার্থমৃতে প্রাণিবধং মগ । 
তপনৈব প্রচণ্ডেন যথা পূর্বং মহীপতিঃ ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাঁথে খনীনেত্র- 
চরিতং নাম বিংশকজ্যধিকশত- 

তমোহ্ধ্যায়ঃ। 

একবিংশত্যধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ | 
গু 

8০৪ 

মার্কতেয উবাচ? 

ততঃ স নৃপতির্গত্বা গেমতীং পাঁপনাশিনীম্। 
তত্র তুষ্টাব নিয়তে! ভূত্বা দেবং পুরদ্মরম্॥ 
তপ্যমানস্তপশ্চোগ্রং যতবাকাকমানসঃ। 

তুষ্টাব প্রয়তঃ শক্রমপত্যার্থং মহীপতিঃ| 
তন্ত স্তোত্বেণ তপস৷ তক্ত্যা চাপি সুয়েশ্বর$ | 
তুতোষ ভগবানিজ্ত্ঃ গ্রাহ চৈনং মহামুনে। . 
অনেন তপস! ভক্ত্যা স্োোত্েণোচ্চারিতেল চ। 
পরিতুষ্টোহন্মি তে তৃপ ব্রিয়তাং ভবত| ঘরঃ 1 

রাজোবাচ। রা 
অপুত্রন্ত হতো মেহস্ক সর্বশক্ত্রতৃতাং বর; । 

সদা চাব্যাহতৈশ্বর্ষ্যা ধর্শষ্বর্বিৎ কৃতী ॥ 



১৬৬ 

মে মার্কগেয় উবাঁচ। 
তখেতি চোক্ঃ শক্তেণ রা! প্রাঞ্তমনোরথঃ। 
গ্রজাঃ পালস্বিতুং ভূপ আদ্দগাম নিজ্ঞং পুরম্।॥ 
তত্রাস্ত কুদ্বঘতো। যজ্জং সম্যক পালয়তঃ গ্রাজাঃ। 

অজজায়ত নুষ্চে। বিপ্র তদ। শক্র গ্রসাদতঃ ॥ 
তত্ত নাম পিত চক্রে বলাশ্ব ইতি ভূপতিঃ। 
অন্ত্রগ্রামমশেষঞ্জ গ্রাঁহয়ামাস তং ম্থুতম্ ॥ 

পিতর্যঘপরতে বিগ্র সোহঘিরাজ্যে স্থিতো নৃপঃ 
স বলাশ্বো বশং নিন্যে ভূ সর্বমহীক্ষিতঃ ॥ 
করঞ্চ দাপয়ামাম সারগ্রহণপুর্বকম্। 

স সর্বভৃষিপান্ রাজ! পালয়ামাঁন চ গ্রজাঃ ॥ 
অথাখিলনরেন্দ্রান্তে দাক্াদাস্তস্ত দুর্দাঃ। 
ন ঢাভ্যুথায় মততং তে চান্মৈ গ্রনছুঃ করান্॥ 
ব্যখিতাঃ স্বেযু রাষ্টেযুন সন্তেঁষপরানস্ততঃ | 
ভূবং তন্ত নরেন্দ্রন্ত জগুহুন্তে নরাধিপাঁঃ ॥ 
ল গৃহীত্বা স্বকং রাজ্যং পৃথিবীশোহবলো মুনে। 
তঙ্বৌ স্বনগরে ভূপৈধ্বিরোধো বহুভিঃ কৃতঃ ॥ 
সমেত্য সুমহাঁবীর্য্যাঃ সসাধনধনাস্ততঃ। 
কুরুধুস্তং মহীপাঁলং পুরে তত্র নরেশ্বরাঃ ॥ 
পুররোধেন তেনাখ কুপিত; স মহীপতিঃ | 

স্ব্লকোযোহল্পদণ্ডস্চ বৈরুব্যং পরমং গতঃ ॥ 
অপশ্ঠমানঃ শরণং সবলে! ছিজসন্তম। 

করো মুখা গ্রতঃ কৃত্বা। নিশশ্বীসার্ভমানস: ॥ 

ততোইস্ত হস্তবিবরান্ুুখাঁনিলসমাহিতাঃ। 

নির্জগ্ন,ঃ শতশো! যোধা রথমাগতুরঙ্গমাঃ ॥ 
ততঃ ক্ষণেন তৎ স্র্বং নগরং তন্ত ভূপতেঃ। 

ব্যাচমাসীদ্বলৌঘেন সারেণাতিবলান্মুনে ॥ 
অথ ফোধতিবনৌঘেন মহত। তেন সংবৃত£। 
নির্গম্য নগরাঁৎ তশ্মাৎ তাঁন্ বিজিগো নরাধিপঃ॥ 
জিত্বা চ বর্শমানীয় চঈকাঁর করদান্ পুনঃ। 
যথা পূর্বং মহাভাগ মহাঁভাঁগ্যে। নরেশ্বরঃ ॥ 
ধৃতয়োঃ করযোর্জজে যন্তস্তন্তারিদাহদম্। 
বলং করদ্ষমস্ত্মাঁৎ স বলাম্বোইভিধীয়তে ॥ 
স ধর্মাত্থা, মহাত্মা! চপ মৈত্র: সর্বজন্যু। 

. করম্ধমোৌইভবন্ত,পশ্তরিযু লৌকেযু বিশ্ুতঃ | 
স্্রপতস্ত পরামার্তিং দরদাবরিবিনাশনম্। 
বলং ধর্শেগি চাক্ষিগুমভ্যুপেত্য স্বয়ং নৃপঃ ॥ 

ইতি মার্কেয়ে মহীপুরাণে করদ্ধম- 
উরিভং নাঁম'একবিংশত্যধিকশত- 

.. কিমোহ্ধ্যাঃ। 

মার্কগডয়পুরাণম্া 

ত্রন্বাবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 

দাঁর্কগেয় উবাচ। 

৪৬৬ সুভ্রব্বীরা নাম গুভব্তা। 
য়ংবরে সা জগৃছে যভারাজং করন্ধমম্ ॥' 
ীর পুলং স রাজেন্দ্রো জনয়ামাস বীর্্যবান্। 
অবীক্ষিতমিতি খ্যাঁতিমুপেতং জগতীতলে | 
জাতে তশ্মিন্ সত রাজা স দৈবজ্ঞানপৃচ্ছত। 
কচ্চিত প্রশস্তনক্ষত্রে শস্তলগ্নে স্থতো মমঃ | 

কচ্চিচ্চালোফিতং জন্ম মম পুজ্রস্ত শোভটৈ!। 
[ গ্রহৈঃ কচ্চিন্ ছুষ্টানাং গ্রহাণাং দৃক্ৃপথং গতম্। 

ইত্যুক্কাস্তেন দৈবজ্ান্তমূচুর্নপতিং ততঃ। 
শস্তে মুহূর্তে নক্ষত্রে লগ্নে চৈব স্ৃতম্তব | 
সমুত্পন্নো মহাবীর্ষ্যো মহাভাঁগো মহাবলঃ। 
ভবিষ্যতি মহারাজ মহারাজন্তবাত্বজঃ ॥ 
অবৈক্ষতেমং দ্নেবানাং গুরুঃ শুক্রঞ্চ সপ্তম: ।' 
সোমশ্ততুর্থন্তন্য়ং তবৈনং সমবেক্ষতে ॥ 
উপান্তসংস্থিতশ্ৈব সোঁমপুক্রোইপাবেক্ষতে। 

নাবৈক্ষতেমং সবিতা ন ভৌমো ন শনৈশ্চরঃ॥ 
তব পুভ্ং মহারাজ ধন্টোহ্য়ং তনয়স্তব | 

সর্ধকল্যাণসম্পত্তিসমবেতো ভবিষ্যতি ॥ 
মার্কগের উবাচ। 

ইতি দৈবজ্ববচনং নিশম্য বন্থুধাধিপঃ। 
হ্ষপূর্ণমনাঃ প্রাহ নিজস্থানগতস্তদা 

অবৈক্ষতেমং দেবানাং গুরুঃ সোমস্থৃতো বুধঃ। 
নাবৈক্ষতৈনমাদিত্যো নার্ককুমুর্ন ভূমিজঃ। 
অবৈক্ষতেতি যত প্রোক্তং ভবস্তিব্বহ্থশৈ। বচঃ। 
অবীক্ষিতেতি তেনান্ত খ্যাতং নাম ভবিষ্যতি॥ 

মার্কপ্েয় উবাঁচ। 
অবীক্ষিতঃ স্ুুতস্তস্ত বেদবেদাজপারগ:ঃ। 
অন্নগ্রামমশেষং স ক ণুপুভ্রাদথাশ্রহী্ ॥ 

স রূপেণাতি ভিষজৌ দেবানাং পাধিবায্মজঃ। 
বৃদ্ধা! বাঁচস্পতিং স্বাস্ত্যা শশান্কং তেজস! রবিম্! 
ধৈর্যোণান্ধিং তথোব্বীঞ্চ সহিষুত্বেন বীর্যযবাঁন। 
শৌর্ে্েণ ন সমস্তন্ত কশ্চিদাসীম্মহাত্বলঃ ॥ 
স্বয়ংবরে তং জগৃহে হেমধর্্মীত্বস্ত1 বরা ॥ 

স্ুদেবতনয়! গোরী স্ুুভদ্র। বলিনঃ সত ॥ 
লীলাবততী বীরস্ুতা বীরভড্রস্ৃতা নিত 1 

ভীমাম়জা মান্যবতী দত্ত পুজী কুযুদ্বতী | 

| 



ওয়োবিংশত্যধিকশততমোহপ্যায়ঃ | 

যাশ্ৈবং মাভিনপাত্তি গ্বয়ন্বরকৃতক্ষণা£। 

তাশ্চাপি স বলাদীরে! জগ্রাহ নৃপতেঃ সবৃতঃ॥ 
নিরাকত্য নৃপান্ সর্ধাংস্তাসাং পিতৃকুলানি চ। 

স্বকং হি বীর্ধ্যমাশ্রিত্য বলবান্ স বলোদ্ধাতঃ ॥ 
একদা! তু বিশালন্ত বৈদিশাধিপতেঃ স্থৃতাম্। 
বৈশালিনীং স সদতীং স্বয়স্বরকতক্ষণাম্॥ 
পরিভূয়াখিলান্ ভূপান্ স্বেচ্ছয়া ন বৃতন্তয়া। 
বঙ্গাজ্জগ্রাহ বিপপ্রর্ষে যথান্ত1 বলগর্বিতঃ ॥ 
ততন্তে ভূভৃতঃ সর্ষে বহুশস্তেন মানিন]। 
নিবাকৃতাঃ সুনির্বিা প্রোচুরন্টোন্যমাকুলাঃ। 

ক্ষমতাং ললনাঁমেতামেকম্মীদ্বলশালিনাম্। 
বুনামেকবর্ণনাং জন্ম ধিখ্বো মভীভৃতাম্ ॥ 
কষিয়ো যঃ ক্ষতত্রাণং বধ্যমানস্ত ছুর্শটৈ। 
করোতি তন্ত তন্নাম বৃখৈবান্তে হি বিদ্রতি ॥ 
আয্মনোইপি ক্ষতব্রাণং ছষ্টাদম্মাদকুর্ববতাম্। 
ভবন্ভাং ক্ষত্রিয়কুলে জাতানাঁং কীদৃশী মতিঃ ॥ 
উচ্চার্ধ্যতে স্ততি্যা চ সৃতমাগধবন্দভিঃ। 
স| সত্যা ম] বৃখা বীর! ভবত্বরিবিনা খনাৎ ॥ 
চরতাং মা বৃটথিবৈষাঁং ভূপশবো দিগন্তরে | 
পৌরুষাশ্রয়িণঃ শ্রেষ্ঠাঃ বিশিষ্টকুলসম্ভবাৎ ॥ 
বিভেতি কে] ন মরণাৎ কো যুদ্ধেন বিনামরঃ। 
বিচিন্ত্যিতন্ন হাতব্যং পৌরুষং শত্ত্রবৃন্তিভিঃ ॥ 
এনরিশম্য তে ভূপ। বিস্পষ্টামর্ষপূরিতাঃ। 
উচু*পরম্পর সর্ব সমুত্তস্ৃশ্চ সাধুধাঃ ॥ 
কেচিদ্রথানারুরহুঃ কেচিন্নীগাংস্তথা হয়ান্। 
অন্ঠেইমর্ষপরাধীনান্তমুপেতাঃ পদাতয়ঃ ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপ্রাঁণেহ্বীক্ষিত- 
চরিতে ত্রদ্ধাবিংশত্যধিক- 

তমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | 

মার্কগেয় উবাঁচ। 
ইতি সংগ্রামসজ্জান্তে ভূপা ভূপন্ৃতাস্তথা। 
নিরাক্কতা হ্থবহশস্তৎকালঞ্চাপ্যবীক্ষিতা । 
ততো বব যংগ্রামস্তত্ত তৈঃ'সহ দারুণঃ। 
একস্ত বহুভিতূটৈভূর্পিপুত্রবরৈর,নে ॥ 
তে২সিশক্তিগদাবাণপাণয়স্তং সুহুর্মদাঃ। 
সভি্ততে। যুষুধিরে তৈঃ সমস্তৈরসাবপি। 

১৩৭ 

স তান্ শরশতৈকুপ্রৈর্ব্িতেদ নৃপননান;। 
কতাদ্ো বলবান্ বাণৈস্তে চ তং. বিডিছুঃ শিতৈঃ 
কণ্ত চিচ্চিচ্ছেদে বাহুমন্তত্ত চ শিরোধরম্। 
হৃদি বিব্যাধ চৈবান্ঠমন্তং বক্ষন্ততাড়য়ৎ ॥ 
করং চিচ্ছেদ করিণস্রগন্ত তথা শিরঃ। 
তথান্তেষাং তখৈবাশ্বীন্ রথস্তান্তস্ত মারথিম | 
বাণানাপততশ্চক্রে দ্বিধ! বাণৈস্তথা দ্বিষামূ। 
চিচ্ছ্দোন্তস্ত খঙ্জাঞ্চ ধঙ্থুরস্থস্ত লাঘবাং । 
তন্নশ্রেইগহতে তেন ননাশান্তো বৃপাত্বজঃ। 
অবীক্ষিভাহতশ্চান্যঃ পদাতিঃ প্রজহৌ রণমু । 
ইত্যাকুলীকতে তন্মিন্ সমগ্রে রাজমওলে। 
তস্থও ঈপ্তশতা বীর! মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ 
আভিজাত্য য়ঃ শৌর্যলজ্জা চারসমন্বিতা"। 
নিজ্জিতে সকলে সৈন্তে পলায়নপরায়ণে ॥ 
তৈঃ সমেতা মহীপালৈঃ ম তু পুত্রো মহীভূতঃ | 
যুযুধে ধর্মযুদ্ধেন তেন তেনাতিকোপিতঃ ॥ 
কিচ্ছিনমন্্ক বচান্ স তানপি মহাঁবলঃ। 
কর্ত,ং ব্যবস্থিতস্তে চ ততঃ জুক্কা মঙ্ামুনে ॥ 
ধন্মমুৎস্যজ্য যুযুধুযুধমাঁনেম ধর্তঃ। 
নরেন্দরপুক্রাং প্রশ্থেদজলক্রিশ্নীননাঃ সমম্ ॥ 

বিব্যাধ কশ্চিদ্বাপৌটৈঃ কশ্চিচ্চিচ্ছেদ কার্মমকম্ 
ধ্বজমন্তাপরো বাণৈশ্ছিকা ভূমাবপাতয়ং ॥ 
জস্গরন্তে তঁৈবাশ্বীন্ বতঞ্জস্চাপ্ুরে রথম্। 
গদাপাতেনাথ বান্তে বাঁণৈঃ পৃষ্ঠম'তাড়য়ন্ ॥ 
ছিন্নে ধনুষি সক্রোধঃ স তদ1 নৃপতেঃ স্ুৃতঃ। 
জগ্রাহানিং তথ চর্ম তদপ্যন্তোংশ্বপাতয়ৎ ॥ 
চ্ছিন্নাসিচর্্ম। জগ্রাহ স গদাং গিনাং বরঃ। 
তামপান্তঃ ক্ষরপ্রেণ চিচ্ছেদ কৃতহস্তবৎ ॥ 
অন্তে শরপহজেণ শতেনান্তে নরাধিপাঃ | + 

বিভিছুঃ কোষ্ঠকী কৃত্য ধর্মযুদ্ধপরাবুখাঃ ॥ 
স বিহ্বল: পপাতোর্বযামেকো বছভিরদ্দিতঃ ॥ 
রাজপুন্রা মহাগাগা ববন্ধুপ্ধে চ তং ততঃ ॥ 

তমধন্দেণি তে সর্কে গৃহীত্বা নৃূপতেঃ সৃতম্। 
বিশালেন সমং রাজ্ঞা বৈদিশং বিবিশুঃ পুরম্। 
হা; প্রমুদিতা বন্ধং তষাদার নৃপাত্বজঙ্গ। 

স্বয়ংবরা চ সা কন্ঠা সস্তা তেন ততঃ পুরঃ | 
পুনঃ পুনশ্চ পিত্রোকান্তথাপি চ পুরোধস। | 
আলম্ব্যতাঁমিতি বরো যত্তে রাজু রেচিতে 
যদ সা! মানিনী কঞ্চ জরা বং. সুনে । 

_ তদ! পঞ্জচ্ছ' দৈবজ্ঞহ বিবাহার্থং নরেশ্বয়ঃ 1 



১৬৮ 

বিশিষ্টতরমেতন্ত! বিবাহায় দিনং বদ। 
অদ্যতদীদৃক্ সপ্ধান্তং যুদ্ধং বিশ্বোপপাদকম্॥ 

মার্কগেয় উবাচ। 
ইতি পৃষ্টো! নরেজ্রেণ স দৈবজ্ঞো বিমুষ্য তং। 
দুর্মনাঃ প্রাহ বিজ্ঞাতপরমার্থে! মহীপতিষ | 
ভবিষ্যস্তাপরাণীহ দিনানি পৃথিবীপতে। 
প্রশস্তলগ্যুক্তীনি শোভনান্তচিরেণ চ॥ 
করিষ্যতি বিবাহার্থং তেযু প্রাপ্তেষু মানদ। 
অলমেতেন যন্ত্রায়ং মহাবিদ্থ উপস্থিত ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাঁণেইবীক্ষিত- 
চরিতে ত্রয়োখিংশত্যধিকশত- 

মোহধ্যায়ঃ। 
হিপ 

চতুব্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | 
-8%৪-- 

মার্কণডেয় উবাঁচ। 

ততঃ শুশ্রাব তং বদ্ধং তনয়ং স করন্ধম£। 
তস্ত পত্ধী তথ বীর] অন্তে চাঁপি মহীভৃতঃ ॥ 
তমধর্মেণ তনয়ং বদ্ধং শ্রত্বা মহীপতিঃ। 
সমস্তৈঃ পৃথিবীপালৈশ্চিরং দধ্যো মহাঁদুনে ॥ 
কেছিদৃচুর্মহীপালা বধ্যাঃ সর্ব মহীভৃতঃ। 
যৈরেকঃ সংযুগ্রে বন্ধঃ সমস্তৈক্তৈরধর্্মতঃ ॥ 
যুজাতাং বাহিনী শী্তমূচুরপ্ৈঃ কিমান্ততে। 
বিশালে! বধ্যতাং ছষটন্তত্র যেনে সমাগতাঁঃ | 
অন্তে তথোচুর্ধন্ষোহত্র ত্যক্তঃ পূর্বমবীক্ষিতঃ। 
অন্যায়েন বলাদ্যেন গৃহীতা। তমবাঞ্তী ॥ 
স্বয়ংবরেধশেষেষু তেন রাজন্থৃতান্তদা | 
থলীস্কতান্ততঃ সর্ধে লমেত্য স বশীকৃতঃ ॥ 
তেষামেতদ্চঃ ক্রত্বা বীরা বীর গ্রজাবী। 
বীরগোত্রসমুস্তৃতা বীরপত্বী প্রহধিতা। 
উবাচ ভর্ত্প্রত্যক্ষমন্তেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্॥ 
ভদ্রং ্কতং ভত্রভূজা মম পুভেণ পাঁধিবাঃ। 
গৃহীত! যদ্বলাৎ কন্তা জিত্ব! সর্বমহীক্ষিতঃ | 
তদর্থং যুধামালোংযং যুদ্ধ একে ন ধর্মতঃ। 
তদপ্যন্মৎসুত্ন্তাজৌ মন্তে নাপচয়প্রদম্ন॥ 
এতদেব হি পৌরুষ্যং যাধর্সাবলান্নরঃ। 
নীতিং ন গণয়ত্যেবং জিছবাংসুর়িব কফেপমী 1 
স্বয়ংবরায় বিন্যস্ত মষ পুতেণ কন্তকী;। 

বন্ধে গৃহীতা। ভূপানাং পশ্ততামতিমানিনাষ্ ॥ 

মার্কত্ডয়পুরাণমূ। 

ক ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম ক যাচ্ঞা হীনসেবিতা। 
বলাদেব সমাদত্তে ক্ষজিয়ো বলিনাঁং পুরঃ॥ 
লোহশৃঙ্খলবদ্ধ! বা ন বশং যাস্তি কাতরাঃ। 
প্রসহ্থকারিণে। যাস্তি রাজানে। ধর্মশালিনঃ ॥ 
তদলং দৌম্মনস্তেন শ্লাধ্যমেবাস্ত বন্ধন্ম্। 
যুশ্মরক মপ্যাধুধানাম্ মুদ্ধস্থ পাতনম্ ॥ 
হৃত্যৈব পৃথিবীশানাং পূর্থী পুক্রাদিকং বন্ছু। 
ভার্য্যা চাধধ্যনিমিত্তানি ততো! যাতানি গৌরবম্। 
তত ত্বর্ধ্যতাং রখায়াশড স্তন্মনান্ধিরোহত | 
সজ্জীকুরুত নাগাশ্বমচিরেণ সসা'রখিম্ ॥ 
মন্তধবং কিং মহীপালৈর্বহতিঃ সহ বিগ্রহম্। 
প্রভৃতা এব তোষাঁয় শ্রস্াক্পরণে ক্রিয়া; ॥ 
কম্ত নাল্লপেবু সামর্থং নরেন্্রাদিযু জায়তে। 
যেত্যো ন বিদ্যতে ভীতিঃ কাতরন্তাপি শক্রযু॥ 
ব্যাপ্তলোকান্ সমস্তান্ যো হাভিভূয় যতে। নর; 
ব্যরোচতেতি শূরঃ স তমাংদীব দিবাকরঃ । 

মার্কগেয় উবাচ। 
ইখমুদ্ধধিতে। রাজানয় পত্ধ্যা বরন্বমঃ। 
চকার স বলোদ্যোগং হস্তং পুক্রাহিতান্ মুনে। 
ততত্তস্ত দমং ভূটপবিশালেন চ সঙ্গরঃ। 
বভৃব বদ্ধপুত্রস্ত তৈরশেধৈর্শহামুনে ॥ 
দিনত্রয়মভূদ্যুদ্ধং তেন রাঁজ্ঞা সমং তদ]। 
করন্কমেন ভূপাঁনাং বিশালন্তানুকুর্ধতাঁম্। 
যদ পরাজয় প্রায়ং তং সর্ধং ভূপমণ্ডলম্। * 
তদ1 বিশালোহ্ধ্যকরঃ করন্ধমমুপাস্থিতঃ ॥ 

করন্ধমোংপি সম্প্রীত্যা তেন রাজ্ঞাভিপুজিত;। 
বিমুক্তে তনয়ে তত্র নিশাং তাং স্থখমাঁবসৎ॥ 

তাঞ্চ কন্তামুপাদায় বিশালে সমুপস্থিতে। 
অবীক্ষিৎ প্রাহ বিপ্রর্ষে বিবাহার্থং পিতুঃ পুরঃ| 
নাহমেতাং গ্রহীষ্যামি ন চান্তাং যোষিতং নপ। 
পরৈর্যন্তা নিরীক্ষত্ত্যাঃ সংগ্রামেহহং পরাজিতঃ। 
অন্থন্মৈ সম্প্রযচ্ছেমামিয়ঞ্ষান্ং বৃণোতু তম্। 
অখণ্ডিতযশশোবীর্য্যো! যঃ পরৈর্নাপমানিতঃ | 
পটরঃ পরাজিতোহ্হং ষৎ কাঁতরেয়ং যথাবলা। 
কিমত্র মানুষত্বং মে ন তন্তা মম চাস্তরম্॥ 

স্বতন্ত্রতা মন্ুষাযাণাং পরতন্ত্রা সদাবলা । 

নঝোইপি পরতন্ত্ে। বস্তত্ত কীঘৃদ্বকষ্যত ॥ 
মোহহমন্ত। মুখং ভুয়ো ৃষ্টং দর্শরিতা কখদ্। 
যোহহমন্তাঃ পুরো তৃষৌ পরৈকৃটৈঃ খিলীরৃতঃ। 
ইত্যুক্কে তেন তন্বাসুবাচ জগতীপতিঃ। 



চতুব্বিশত/ধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 

শ্ুতং তে বচমং বসে বদতোহস্ত মহাত্বনঃ ॥ 

বরয়ান্তং পতিং তত্র যনস্তে রমতে শুভে । 

বয়ং বাসং প্রযচ্ছামে! ষন্থিংস্তশ্মিংস্তবাদৃতাঃ | 
এতয়োহেকিমাতিষ্ঠ মার্গয়ো রুচিরাননে ॥ 

কণ্ভোবাঁচ। 

পরাঁজিতোঁহ়্ং বহুতির্ন সম্যক্ সম্যগ।চরন্। 
সংগ্রামে যদ্ঘশো বীর্ধহানিকারিণি পাধিব | 
একো বহুনাং যুদ্ধায় গতানামিব কেশরী । 
যৎ সংস্থিতঃ পত্রং শৌর্ধ্যং তেনান্ত প্রকটীক্কতম্॥ 
নকেব্লময়ং তস্থৌ যুদ্ধে তে২ংপ্যখিলা! জিতা:। 
বভশোহনেন যৎ তেন বিক্রমোইপি প্রকাঁশিতঃ॥ 

শৌরধ্যবিক্রম সংযুক্তমিমং সর্বমহীক্ষিতঃ | 
ধর্মবুদ্ধমধর্খেণ জিতবস্তোইত্র কা শপা॥ 

নচাপি রূপমাত্রেইহং লোভমস্ত গত! পিতঃ। 
শৌর্ধ্যবিক্রমধৈর্ধ্যাণি হরস্তস্ত মনো নম ॥ 
তৎ কিমুক্তেন বহুনা বাচ্যতাঁং মত্কৃতে নৃপঃ। 

তবয়। মহাঁন্থভাবোইয়ং নান্যো মে ভবিতা পতিঃ॥ 

বিশাল উবাচ। 

রাজপুন্ স্থৃত। প্রাহ মমৈতচ্ছোভনং বচঃ। 
এব ত্বয়া তুল্যঃ কুমারো ন মহীতলে | 
অবিসম্বাদি তে শৌর্যমতীব চ গরাক্রমঃ। 

_ গাবয়াম্মখকুলং বীর ছুহিতুর্ম্ে পরিগ্রহাঁৎ ॥ 
রাজপুত্র উবাঁচ। 

নাহমেতাঁং গ্রহীষ্যামি ন চান্তাং যোষিতং নৃপ। 
আত্মন্েব হি মে বুদ্ধিঃ স্ত্রীময়ী মন্ুজেশ্বর ॥ 

মার্বগেয় উবাচ। 
ততঃ করন্ধমঃ প্রাহ পুজ্রেয়ং গৃহাতাং ভুয়া । 

বিশালতনয়! সুজন্থষি ভার্দবতী দৃঢ়ম্ ॥ 
রাজপুত্র উপাঁচ, 

"ারাভগ্কঃ কদাচিৎ তে কৃতগূর্ধে! মষা প্রভো। 
ভথ'জাপয় মাং তাত যথাজ্ঞাং করবাণি তে ॥ 

মর্কগেয় উবাচ। 
ঘতান্তনিশ্চিন্তমতো ত-স্মন্ রাজনুতে সুতাম্। 
তামুখাঁচ বিশালোহপি বাকুলীক্কতমাননঃ 1 
শিবর্কাতাং মনঃ পুল্রি এতন্মাচ্চ প্রয়োজনাঁং। 

 অন্তং বরয় ভর্তারং সম্ত্যনেকে নৃপাত্মজাঃ | 

| কন্তোবাচ। 
বরং বৃণোমাছং তাত মামেষ যদি নেচ্ছতি। 

১৬৯ 
মার্কেয় উবাচু। ০৯ 

1 ততঃ করম্ধযো রাজ! বিশালেন সমঃ সুদ |. 
স্থিত্বা দিনত্রয়ং তত্র শিজমভ্যাষয়ো পুরম্।॥ 
অবীক্ষিতে!২প তেনৈব পিজ্রান্তৈন্চ নর[ধিগৈঃ 
নিদর্শনৈ: পুরারৃতৈঃ সান্বিতোহভ)াগমৎ গুরষূ॥ 
মাপি কন্তা বনং গত্বা নিস্থষ্টা নিজবান্বটবঃ। 
তপন্তেপে নিরাহার। বৈরাগাং পরমাশ্থিতা। 
নিরাহাবা যুদা সা তু মামত্রয়মবস্থিত]। 
সম্প্রাপ পরমামার্তিং কুশ। ধমনিসস্ততা ॥ 
মন্দোতৎসাহা ততম্ঙ্গী মুমুরযুরিপি বালিকা । 
দ্বেহতাগায় স। চক্রে তদা বুদ্ধিং নৃপাতক্ষ! ॥ 
অত্মতা।গায় তং জ্ঞাত। কৃতবুদ্ধিং স্ুরাস্তত£ | 

সমেতা প্রেষয়ামাস্থর্দেবদূতং তদন্তিকম্॥ 
মমুপেত্য স তাং গ্রাহ দুতোহহং পার্থিবাতজে। 
গ্রেষিতন্্িদশৈত্তভাং যৎ কার্ধাং তক্লিশাময় ॥ 
ন ভবতা| পরিত্য'জযং শরীরমতছুল্পভিম্ । 
ত্বং ভবিষ্যমি কলাণি জননী চক্রবর্তিনঃ ॥ 
পু'জণ চ মহাভাঁগে ভোক্বা। নিহতাঁরিগা। 
অব্য।হতাপ্রেন চিরং মপ্তদ্থীগবতী মহী॥ 
হস্তনাস্ত্েন তরুজিদ্দেবানাঁং পুরতে। রিপুঃ। 
অয়ংপহুত্তিথ| কুরে ধর্শে স্থাপ্যান্ততঃ প্রজা; ॥ 

পরিপাপনীয়মখিলং চাতুর্ব্যং স্বধর্্তঃ | 
হস্তবা! দস্তবে। গ্লেচ্ছ। যে চাগ্ঠে ছুটচেষ্টিতাঃ ॥ 
ঘষ্টবাং বিবিধৈর্ন্ৈঃ সমাপ্বরদক্ষিটণঃ | 
বাজিমেধাদিভিরদ্রে ঘট সহত্রৈশ লংখায়া ॥ 

মার্কপ্ডেয় উবাচ। 

তং দুষ্ট সান্তপীক্ষস্থং দিখ্যঅগমলেপনন্। 
দেবদূহ্মুবাচেদং রাজপুক্র। ততো মৃছ ॥ 
মত্যং তবম।গঠ্ঃ শ্বর্গাদেবদুতে। ন সংশরঃ। 
কিন্ত ৬্ভ্রঠ বিনা পুত্রঃ স কথং মে ভব্ষযতি ॥ 
অবীপ্ষি হমুতে ভর্তা মম নাঙ্টোংত্র জন্মনি। 
ভবিতেতি প্রতিজ্ঞাতং ময়ৈতৎ সরিধো পিতৃঃ ॥ 
স চ নেচ্ছতি মাং প্রোঞ্ধো মৎপিএ জনক্ষেন চ 
করন্ধমেদণাথ সমাগৃযাচিগশ্চ ময়। তথ] | 

দেবদূত উবাচ। 

কিমনেন মহাভাগে বহুনোজেন তে স্থতঃ। 
সমুৎ্পত্ভতি ম! ত্যাক্ষীতবমাজান মধর্্ত$ |. 
অব্রৈব কাননে তি তং ্ষীণাঞ্চ পোষয়। 

তপসোহস্তো। ন মে ভর্ত| অন্মন্তশ্মিন্ ভবিষ্যতি ॥| তপঃপ্রভাবাদেতৎ ভে-সর্ধং সাধু ভবিষাতি ॥ 
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* মার্কণ্ডেক্স উবাচ। 
ইত্যজ্ত। দেবদুতোধসৌ বখাগতমগচ্ছত। 
চকাগাছুদিনং সুজঃ সাপ্য।য্মতছছপোবণম্ ॥ 

ইতি মার্কভেয়ে মহাপুরাণেহবীক্ষিতচরিতে 
চতুব্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 

দির 

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 

মার্কেক় উবাচ। 
গথ সাবীক্ষিতে। মাঁত। বীর বীরপ্রজাৰতী। 
পুণোহ্হনি সমাহুয় প্রাহু পুক্রমবীক্ষিতম্ । 

পুআছুমতানুজ্ঞাত। তব পিত্র! মহাজন! । 

উপবাসং করিষাযামি তুফরোঁহয়ং কিমিচ্ছকঃ | 
সচায়তম্তব পিতুত্বয়! সাধ্যে। ময়াপি চ। 
প্রতিজাতে ত্বয়! পুত্র ততস্তত্র যতাম্যহম্॥ 
দ্রবান্তার্ং মহাকোবাৎ ভব দান্তাঁমাহং পিতুঃ। 
ধনং তে পিতুরায়স্তমন্থ্জ্াতান্মি তেন চ। 
রেশসাধো। মদায়ত্ঃ স হি শ্রেয়! ভবিষ্যতি। 
সাধ্যে। ভবেঘ। যদি তে কশ্চিত্বলপরাক্রমে ॥ 
স তেসাধ্যো। হৃম্থথা রব! ছুঃখসাধো। ভবিষ্যতি। 
তৎ ত্বং প্রতিজ্ঞাং ফুরুষে যদি পুজ্রাত্র চৈব তে॥ 
তদেতদহমাবাক্দ্যে কথ্যতাঁং যন্মতং তব ॥ 

অবীঙ্গিত উবাচ। 
বিপ্তং মে পিভুরায়ত্তং মল্বামিত্বং ন তত্র বৈ। 
যন্মচ্ছরীরনিষ্পাদ্যং তৎ করিষো তয়োদিতম্ ॥ 
কিমিচ্ছকং ব্রতং মাতর্নিশ্চিন্ত। বব নির্ব্যথ|। 
রাঁজা পিত্রাভামুজাতং যদি বিত্তেশ্বরেণ মে। 

.... মার্ক উবাঁচ। 
ততঃ সা রাজমহিষী তদ্ত্রতং সমুপোষিতা। 
যথোক্তাং সাকরোৎ পৃজাং রাজরাণহ্য সংযতা ॥ 

নিধীনামপাশেষাণাং নিধিপালগণন্ত চ। 
লঙ্গ্য!স্চ পরয়। ভক্ক্য। যতবাক্কায় মানস! ॥ 

বিবিক্কে ভু গৃহস্থোংয়মথ রাজ। করদ্ধমঃ। 
আমীন উদ্তঃ (১৭৮ 

৮1... শচিবা উচুং। 
রাম্ বৃয়ঃ পািণতং তবৈতচ্ছাসতো মহহীম্। 

একস উনগ্বোহ্বীক্ষিৎ ভাজদারপরি গ্রহঃ ॥ 
অপুঃ সচতৈ নিষ্ঠাং বদ! ভূপ গমিষ্যতি। 
গধাঙগিপক্ষং পৃথিবী নিশ্চিতং তব যাক্কতি ॥ 

মার্কপ্ডেয়পুরাণমূ। 
ংশক্ষয়ন্তে ভবিত। পিড়ৃপিগ্োদরক্ষয়ঃ। 

শুতন্মহত তেইরিভয়ং জিয়াহান্ত! ভবিষ্যতি ॥ 
তশ্মাৎ কুক তথা ভূপ বখা. তে তনয়ঃ পুনঃ । 

করোতি সততং বুদ্ধিং পিতৃণাদুপকারিদীস্ ॥ 
মার্ক উবাচ। 

এতশ্রিযস্তরে শবং শুশ্রাথ জগতীপতিঃ। 
পুরোহিতত্ত বীরায়। গদতে। হৃর্থিনং প্রতি । 
কঃ কিমিচ্ছতি ছুঃসাধ্যং কন্ত ক্ষিং সাধাতাঁমিতি 
করন্ধমন্ত মহিষী কিমিচ্ছকমুপোধিতা ॥ 
রাজ পুভ্রোহপাবীক্ষিৎ তু শ্রত্বা পৌরো“্ছতং বট! 
প্রতুবাচার্থিনঃ সর্বান্ রানদ্বারমুপাগতান্ ॥ 
ময়] সাধাং শরীরেপ যন্ত কিঞ্িদ্ত্রবীতু সঃ। 
মম মাতা মহাভাগ! কিমিচ্ছকমুপোষিভ1 | 
শৃণৃস্ত মেহর্থিনঃ সর্ব প্রতিজ্ঞাতং ময়া তদ1। 
কিমিচ্ছথ দণা/ম্ষ ক্রিয়মাণে কিমিচ্ছকে ॥ 

মার্কণেয় উবাচ। 
ততো! রাজা নিশমৈ।তদ্বাকাং পুত্রমুখাচ্চাতম। 
সমুৎপত্যা ব্রবীৎ পুজমহমর্থী প্রথচ্ছ মে ॥ 

অবীক্ষিছুবাঁচ। 
দাতবাং যন্ময়া। তাত ভবতে তদ্ব্রবীহি মাস্। 
কর্তবাং ছুক্ষরং বাতি সাধাং ছুঃসাধামেব ব1॥ 

রাঁজোবাচ। 

যদি সতাপ্রতিজস্তং দদাসি চ কিমিচ্ছকম্। 
পৌজস্ত দর্শ় মুখং মমোৎসঙ্গগতস্ত তৎ॥ 

অবীক্ষিতুবাঁচ। 

অহং তবৈকম্তনযো। ত্রক্গচর্যাঞ্চ মে নৃপ। 
ন মে পুত্রোহস্তি পৌন্রন্ত দর্শয়ামি কথং মুখম্ 

রাকোবাচ। * 

পাপায় ব্রহ্গচখ্যং তে যদদিদং ধার্ধাতে তব! । 
তক্মাৎ ত্বং মোচয়াআ্বানং মম পৌজপ্চ দর্শয় ॥ 

অবীক্ষিছ্ুব!চ। 
বিষমং স্ান্মহারাজ যদন্তৎ তং সণাদিশ। 
বৈরাগে'ণ ময়! ত্য; ষীসান্তে গন্তথাত্ত সঃ। 

কাজোবাঁচ। 

বহুভিযুধ্যমানীনাংদৃষ্টো। বৈ বৈরিপাং জয়ং । 
তত্রপি যদি বৈয়াগামুপৈযি তদপণ্তিতঃ ॥ 
কিংবা নে! রহনোকেন ত্রঙ্গচর্ধযং পরিত্যঙ। 

মাতুন্বমিচ্ছনন! বক্তংপৌত্স্ত মম দর্শয় ॥ 
মার্কণডেয় উনাচ। 

যদ। স বহুতিন্তেন প্রোক্ক? পুজ্রেণ পার্ধিবঃ। 



ষড়বিংশত্যধিকশত তমোইধ্যায়ঃ। 

নান্তৎ প্রার্থয়তে ফিঞিৎ তদ? পুভ্রোইত্রবীৎ পুনঃ 

পবত্ব। কিমিচ্ছকং তুভ্যং প্রাপ্তোহং তাত সন্কটম্। 
তৎ করিধ্যামি নির্সজ্জ ভূঞ্ে! দীরপরিগ্রহম্ ॥ 

প্রিয়ঃ সমক্ষং বিদ্বিতঃ পার্তিতো ধরণীতলে । 
রী পতির্ভবিতা ভূয়স্তাতৈ ভদতিছুফরম্ ॥ 
তথাপি কিং বর়োমোনছ সহ্যপাঁশবশং গতঃ। 

করিষ্যাণম যথাখং ত্বং ভূজাতাঁং নিজশ|সনম্ ॥ 

ইতি মার্গেয়ে মহাপুরাণেহবীক্ষিতচরিতে 

পঞ্চবিংশত্যধকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

ষড়বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 
--8$:-- 

মার্কণ্েয় উবাচ। 

কদাচিন্ত্রী রপুভ্রোসৌ মুগবামচরদবনে |. 
মৃগান্ বিধ্যন্ বয়াহাংস্চ শার্দলাদীংস্চ দরদ্ট্রণঃ ॥ 
গুত্রাব দহস! শবং রাহি ত্রাহ্ীতি যোধিতঃ। 

বিক্রোশগ্তযাঃ সুবহুশে! ভয়গদগদমুচ্চকৈঃ ॥ 
মা ভৈর্শী তৈরিতি বদন্ রাজপুত্রঃ স বেগিতঃ। 
চোদয়ামান তুরগং যতঃ শব্দঃ সমাগতঃ ॥ 

ততশ্চ সাপি চুক্রোশ কন্তক! বিজনে বনে। 
গৃহীত। দন্ুপুত্রেণ দটচকেশেন মানিনী ॥ 
করন্ধমস্থৃতত্তাহং ভার্যা। চাহমবীক্ষিতঃ | 

হরতানার্ধেয। বিপিনে পৃথিবীশন্ত ধীমতঃ ॥ 
যন্ত মৃত্যোরিব ক্রেধঃ শত্রস্তের পরাক্রমঃ। 
করন্ধমস্থৃতট্তৈষ! তশ্ত ভার্ধ্য! হৃতাঁপ্য হম্॥ 

মার্কগেয় উবাচ। 
ইত্যাকর্ণ্য মহীপাঁলতনয়ঃ ম শরাসনশী। 
চিন্তয়ামাল কিমিদং মম ভাঁধ্যাত্র কাননে । 
মায়েয়ং রক্ষপাং নৃনং ছুষ্টানাং কাননৌকসাম্। 
ভথবাগত এবাহুং সর্বং বেতম্কযমি কারণম্্॥ 

মার্কগ্ডেয় উতাচ। 

ত্বরিতঃ স ততো গত্বা দদর্শাতিমনোরমাম্। 
কাননে কন্যকামেকাঁং ঈর্বালঙ্কারভূষিতাম্ ॥ 

গৃহীতা: দমুপুজেণ দৃকেশেন দর্ডিন!। 
ত্রাহি ত্রাহীতিকরণং দ্বিক্রোশস্তীং পুনঃ পুনঃ ॥ 
মা ভৈরিতি স তামাহ্ হতোইসীতি 5 তং বদন্। 

শাসতীমাং মহীং ছুষ্টঃ কে। ভূপেহত্র করন্ধমে। 
ষন্ত প্রভাপাঝনত। ভূবি পর্বে মহীকিতঃ॥ 
ততস্তমাগতং দৃষ্ট। গৃহীতবরকান্সূকম্। 

১৭৯ 

মাং জ্র'হীত্যাহ তত্ব হৃতাশ্মোষেতি চাসফুতৎ। 
রাজঃ করন্ধমন্তাহং স্,ষা ভার্ধযাপ্যবীক্ষিতঃ। 
হৃতান্ম্যেতেন ঢুষ্টেন সনাথ!নাথবদ্ধনে ॥ 

মার্কতেয়' উবাচ। 
ততো! বিমমৃষে বাকামবীন্ষিৎ স তখোদিতম্। 
কথমেষ। হি মে ভার্ধা। নয! ভাতসা বা কথম্। 
অথ বা মোচয়ামেতাঁং তন্বীং বেস।1যি তৎ পুনঃ 
ক্ষতিদৈর্ধ্যতে শস্ত্রমার্ভীপাং জাণকারণাৎ ॥ 
ততঃ কুদ্ধোতব্রবীন্বীরে। দীনবং তং সুতুর্মাতিম্। 
জীবন্ গচ্ছ বিমুটচানামনাথা,ন ভবিষ্যলি ॥ 
ততঃ ন তাং বিহায়োচ্মর্দ গুমুৎক্ষিপ্য দানবঃ। 
তমপ্যধাবৎ সোৌংপ্যেনং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ 
ন বাধ্যমাণো বাণৌধৈর্দানবোহতিমদা স্বিতঃ। 
রাজপুত্রায় চিক্ষেগ দ্ং শন্কুশতাবুতম্ ॥ 

তমাপতস্তং চিচ্ছেদ শটরভূপিম্ৃতশ্বতঃ। 
সোইপ্যামন্নং গৃহীদ্বোচৈর্ন।মমাজৌ ব্বস্থিতঃ ॥ 
স্থজতঃ শরবর্ষাণি তং চিক্ষেপ ততো! ভ্রমম্। 
সচত্বং তিগশশ্চক্ে ভন্নৈঃ কান্ুকমো চিতৈঃ ॥ 
হতশ্চিক্ষেপ চ শিলাং রাজপুত্রায় দানবঃ। 
সাপি মোঘা পগাতোর্বযামুত্ঝিত। তেন লাঘবাঞ্চ 
রাজপুভ্রায় কুপিতে। যদ্যচ্চিক্ষেপ দানবঃ। 
তৎ তচ্চিচ্ছেদ বালৌমৈভূবৎকুদ্থঃ ম লীলয়া ॥। 
ততো বিচ্ছিন্নদ গোংসৌ বিচ্ছিন্নসকলামুধঃ | 
ুষ্টিমুদ্যম্য সক্রোধো রা্জপুঅমধাবত ॥ 
তস্যাপতত এবাসৌ করন্ধমন্ত্ুতঃ শির; । 
ছিত্বা বেতনপত্রেপ পতয়ামাস বৈ ভূবি ॥ 
তন্মিন বিনিহতে দেবৈর্ধানবে হষ্টচেষ্টিতে। 
করন্ধমন্থৃতঃ সর্বঃ সাধু সাধিবতি ভাষিতঃ ॥ 
বরং বুণীঘেতি তদ দেবৈরুকে | নৃপায়জঃ। 
বত্রে পুত্রং মহাবীর্য।ং পিতূঃ প্রিরচিকীর্যয়া ৪ 

দেব! উচুঃ। 
তবিষাতি হি তে পুশ্রশক্রবর্তী) মহাধলঃ। 
অস্যামেব হি কনাারাং মোক্ষিতাধাং ত্বানঘ ॥ 

রাজপুত উববাচ়। 
পিজ্লাহং সত্যপাশেন বদ্ধ ইচ্ছামাহং সুতম্। 
রা্তির্নির্জিতেনাজৌ তাকে! মে দারসংগ্রহ & 
স| চ মে যাবত! ত্যক্ত] বিশালনৃপচেঃ হৃত)। 
তয়! চ মতকৃতে ত্ক্কো মামুতে নরসঙগমঃ & 

তৎ কথং তামপাস্যাদ্য বিশালতনয়ামহম্। 
নৃশংসাত্মা। করিধ্যামি অন্যনারীপরিগ্রহ্মূ॥ 



১৭২, 

দেবা উচুঃ | 

ইয়মেব হি তে ভার্য। প্ঘ্যতে যা ত্বর। সদ1। 
বিশালস্য সত! সুজন্বংকৃতে যাশ্রিত। তপঃ ॥ 

ভস্যামুৎপৎস্যতে বীরঃ নপ্দ্বীপপ্রমাধকঃ। 

বষ্টা যজ্ঞসহআণাং চক্রবর্তী সুতত্তব ॥ 
মাকে উবাচ। 

ইত়চ্চার্যা বযুর্দেবা করম্বমসৃতং দ্বিজ। 
গোইপ'1হ তাংতব্।গত্বীং কথ্যতাং ভীরু কিং ৮7 
স। চান্স কথয়ামাস তাাক্তাহং ভবতা যদ]। 
ত্যক্তবন্ধুজনারণ্যং নির্বধেদাৎ সমুপাঁগত। ॥ 

তত্রাহং তপন! বীর ক্ষীণগ্রায়ং কলেধরম্। 
ত্যতকাম! সমভ্যেত্য দেখছুতেন বারিত। ॥ 
ভবিষ্যতি চ পুত্রস্তে চক্রবত্ত্ণী মহাঁবল: | 
গ্রীনয়িষ্যতি যে। দেখানম্থ়াংশ্চ হনিষ।তি | 
ইতি দেবাঁজয়! তেন দেবদুতেন বারিতা। 
ন সন্তান্তবতী দেহং ত্বসঙ্গমমনোবণা ॥ 
গরশ্বশ্চ মহাভাগ শ্লাডুং গঙ্গাহ্দং গতা। 

আবতীর্ণা বিকুষ্টান্ম বৃদ্ধনাঁগেন কেনচিৎ ॥ 
তো রসাতলং নীতা তেন তত্র চ মে পুবঃ। 

নাগাঃ সহস্রশস্তপ্র্নাগপত্বাঃ কুমারকাঃ ॥ 
তুষ্টবৃদ্ধাং সমভোতা মান্তেইপৃজয়ংন্তথা। 
ষখাটিং র সবিনয়" নাগা মামলণান্তথা ॥ 

গরালাদং কৃরু সর্বোষ।ং ত্বমন্ম।কং জুতক্য়া। 
অপরাধমুখেতাণাং মন্বিবার্য্যে। বধোনুখই ॥ 

অগরাধং করিষ্যস্তি ত্বৎপুত্রস্তানিলাশনাঃ 13 
তন্নিমিতং নিবাধ্যোহসৌ প্রসাদ: ক্রিয়তামিতি 
তথেতি চ ময়! গ্রোজে দিব্যৈঃ পাত1লভূষটৈঃ। 
ভূষিভাইং তথা পুর বৈর্বাসোভিরুত্তমৈঃ ॥ 
সমানীত। তথালোকমিমং তেনাঁনিলাশিন। | 
পুরা যথ। কাস্তিমতী পূর্বন্রপশ।পিনী ॥ 
ইতি রূপবতী, দৃ্ট। সর্ববালঙ্কারভূষিতাম্। 
জগ্র।হ দৃঢকেশোইয়ং হর্ত,কামঃ সুহুম্মাতিঃ ॥ 
যুম্মদ্বাছবলেনাহং রাজপুল্ বিমোক্ষিত1। 
তৎ প্রসীদ মহাবাঁছে। মাং প্রতীচ্ছ ত্বয়! সমঃ। 
ভূর্লে(কে রাদপুজোহগে। নাণ্ডি সত্যং ব্রধীম্যহম্ 

ইতি মার্কণেয়ে মহাঁপুরাগেহবীক্ষিত- 
চ্রিতং নাম ষড় বিংশতাধিক- 

শততমোধধ্যারঃ ॥ ৃ 

মার্কথেয়পুরাণমৃ । 

ইতি তন্তা বচঃ শ্রত্বা স্বত্বা পিতৃবটঃ শুডম্। 
কিমিচ্ছকে প্রতিজ্ঞাতে যছুক্তং তেন তৃতৃত1॥ 
গ্রতু।বাচ স তাং কন্তানব ক্ষিনূপতেঃ সৃতঃ। 
সান্ুতাগমনাঃ কন্তীং ত্যক্তভোগাঞ্চ তৎ্কৃতে ॥ 

মদাহং তাক্তবাংস্তন্বীং ত্বামরাতিপরাজিতঃ। 

বিগিত্য শত্রন্ সম্প্রাপো ত্বং ময়াত্র করোমি কিম 
কন্যাাচ। 

মম পাণিং গুহাঁণ ত্বং রমণীয়েইত্র কাননে । 

কামায়ঃ মকামেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেখ। 

রজপুজ্রোবাচ । 

এবং ভবতু ভদ্রং তে বিধিরেবাত্র কারপম্। 
অশ্যথ| কথমন্যনর ত্বমহঞ্চ সমাগতঃ এ 

দার্কণ্ডেয় উবাচ। 

এতশ্রিনস্থরে প্র পো গন্ধর্কাস্তনয়ো মুলে। 

বরাগ্মরোভিঃ মহিতো গন্ধকবরপরৈবৃভিঃ 
গন্ধর্ন উবাচ। 

বাজপুজ ুতেয়ং মে ভাঁগিনী নাম মানিনী। 

অভিশাপাদগন্ত্ম্ত বিশালতনয়াভবং ॥ 
নীলভাবেন যোইগন্ত।ঃ কোপিতঃ ক্রীড়মানয়।। 

তততন্তেন তদ পপ্ত। মানুষী ত্বং ভবিষ্যসি ॥ 

গ্রনািতঃ ম চাম্মভির্মালেয়মধিবেকিণী। 
বাঁপবাধাদ্বিপ্র্ষে প্রনাদঃ ক্রিয়তাঁমিতি ॥ 

গ্রসাদামাঁনঃ সোইক্মাভিরিদমাহ মহামুনিঃ। 

বালত মতা! শাগোহাল। দন্তোহস্ত। 
নান্যটথব তৎ ॥ 

ইতি শাপাদগন্তাত্ত বিশ'লভবনে গুভ'ঃ। 

জাঁতেয়ং মত্স্ৃতা সুজ্র্ভামিনী নাম দামতঃ | 

তদসাহং কতে প্রাপ্তে। গৃহাণেম!ং নৃগাতজা মূ 
মম'আজাং হুতন্তেইর চক্তবন্তী ভবিষাতি ॥* 

মার্কতেয় উবাঁচ। 
তথেতাক্ডেন্তি হস্তাশ্চ স পাণিং পার্থিবাত্মজঃ। 

জগ্রাহ বিধিবদ্ধোমং চক্রে তত্র চ তুম্বুরুঃ ॥ 
প্রজগুর্দেবগন্ধর্বা ননৃতুশ্চগ্মরোগণাঃ। 
পুষ্প।ণি সম্থজুর্মেঘ! দেবখাঁদ্যানি সন্বনুঃ ॥ 

বিবাহে রাজপুত্রস্ত তয়! তত্র সমেয়ুষঃ। 
সমস্তবন্থধাত্রাণকর্তৃকারণভূতয় ॥ 
ততো গন্ধর্লে।কং তে সহ তেন মহা আ্বন]। 

নিঃশেষেণ যধুং সা চস চরাজসুতো মুনে ॥ 

ভামিন্য। মুমুদে সা্ধমবীক্ষিয়পনন্দানঃ। 
নম চ তেন সমং তত্র ভোগসম্পৎ্সমস্থিতা ॥ 



অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৭৩ 
সপ্তবিংশত্যধিকশততমো হধ্যায়ঃ | 
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মরুত্ত ইতি তেনায়ং ভুবি খ্যাতো ভবিষাতি ॥ 
ডুবি চান্ত মহ্থীপালা যাদান্ত্যাজাবশা যত্তঃ | 
এষ সর্বক্ষিতীশানাং বীরঃ স্কাস্ততি মৃদ্দি ॥ 
চক্রবর্তী মহাবীর্ঘাঃ সপ্রদ্বীপবতীং মঙীম্। 
আক্রমা পৃথবীপালানয়ং ভোঙ্ষাভানাঁরিতঃ ॥ 
'পধানঃ গুথিবীশানাং ভবিষাত্যেষ যজিনাম্। 
আঁপিকাং শৌর্যবীর্যেণ ভবিষ্যতান্ত রাজন ॥ 

গার্বগ্েয় উবাচ। 
ইত্যাকর্ণা বচঃ সর্ধো কেনাপুযজং দিবৌকসাম্। 
তৃতুযুর্বিপ্রগন্ধর্াশ্চস্ত মাতা তথা পিতা ॥ 
ইতি মা্কা্েয়ে মহাপুবাঁণে অবীক্ষিতচরিতে 

মরুত্তজন্মকথনং নাম মপ্তবি'শত্যধিক- 
শঙতমেহধ্যায়ঃ | 

মার্কতেয় উবাচ। 

কদাচিদতিরমোইসৌ নগরোপবনে তয় । 
বিক্রীড়তি সমং তন্বা! কদাচিহপপর্নতে ॥ 

কদাচিৎ পুলিনে নদা! হংসসাঁরসশোভিতে। 
কদাচিস্ভবনন্তন্তে প্রাসাদে টাতিশোউনে ॥ 

বিহারদেশেষন্যেষু রমণীয়েম্বহর্নিশম্। 
মরেমে সহিতত্তম্বা! সাঁচতেন মান্না | 
তক্ষ'ন্লেপনং বন্বং অকৃপাঁশাদিকমুন্তমম্ | 

উপজব্থ স্তয়োস্ত র মুনিগন্ধরর্বকিন্ন বাঃ । 
তথ] চ রমতন্তনা ভামিন্যা সহ দুর্লভে। 
গন্ধর্বলোকে বীরস্য পুজং সা সুযুবে শ্বাডা। 
তম্মিন জাতে মহাবীর্ষো গন্ধবরবংণং মছোঁৎসবঃ। 
বডুব মন্তুজব্যাদ্র তেন কাধ্যমবেকষতাম্ ॥ 

জণ্তঃ কেচিৎ তটথবানো মুদঙ্গপটহানকান্। 

অবাঁদয়ন্ত চৈৰান্যে বেণুবীগাদিক'ংস্তথা ॥ 
ননৃতুশ্চ তথা তত্র বহবোহগ্পরসা গণাঃ। 

ুষ্পবৃষ্টিমুচো। মেঘা জগর্জর্মুছনিন্ব"াঃ ॥ 
তথা কোলাহলে তন্মিন্ বর্তম!নেহথ তুমুকঃ। 

তৃণয়েন স্মৃতোইোত্য জাতকর্মীকবোনুনন ॥ 

দেবাঃ সমাঁঘষুঃ সর্ত্বে তথা দেবর্ষয়োইমল12। 
গাতালাৎ পন্নগেন্দ্রাশ্চ শেষবাস্কিতঙ্গকা! ॥ 

তথা দেবাস্থরাণাঞ্চ যে প্রধান! দ্বিজোন্রম। 

যক্ষাণাং গুহাকানাঁঞ বায়বশ্চ তথাখিলাঃ॥ 
তদগটতরখেষধিদেবদানবপন্নগৈঃ। 

মুশিভিশ্চাকুলমভূদগন্ধর্বাণাং সহাঁপুরম্ ॥ 
ততঃ স তুদ্ধুরঃ কৃত্বা জাতকন্ম্ম'দিকা ক্রিয়াম্। 

চক্রে স্বস্ত্যয়নং তস্ত বালস্ত স্বতিপূর্িকমূ। 
চক্রনন্তা মহাীর্ষ্যো মহাবাভূর্মতাঁবলঃ। 
মহান্তং কালমীশিত্বমশেষায় $ ক্ষিতেঃ কুরু ॥ 
ইমে শক্রাদয়ঃ সর্ক্বে লোকগা'লাস্তণর্ষয়: | 
বসত কুর্ধস্ত তে বীর বীর্যাঞ্চাণ্ববিনাঁশনম্ ॥ 
মরু তব শিবায়াস্ত বাতি পূর্দো ন যে! রজঃ। 
মরুৎ তে বিমলোহক্ষীণোহবৈষম্যস্বাস্ত দক্ষিণঃ ॥ 
পশ্চিমস্তে মযদ্বী্যযমুত্তমং তে প্রবচ্ছতু। 
বলং যচ্ছতু চোতকুষ্টং মরুৎ তে চ তথোত্তরঃ ॥ 
তি সবস্তায়নস্তাস্তে বাগুবাঁচাঁশরীরীণী। 

মরুৎ তবেতি বহুশে! যদ্দিদং গুরুরব্রবীৎ্চ। 

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 
০১৬০ 

মার্কগেয় উবাঁচ। 

ততঃ ন বাজপুলস্তমাদায় দয়িতং স্ৃতম্। 
পদ্ঘ্যাপাস্থগতো। বিপ্র গম্টর্কারাযযো পুরম্ ॥ 
ম পিতুঙভনং প্রাপ্য ববলে পিতুরাদরাৎ। 
টরণৌ সা চ তহবঙ্গী ভ্রীমতী নৃপতেঃ সভা ॥ 
শথাহ রাদপুজে, ইস গৃহ্থাত্ব। বালকং সুতম্। 
ধঙ্মাসনগতং ভূপং রাজ্ঞাং মধো করন্ধগম্।| 
মুখং পৌলস্ত গঠ্যৈতদুৎসলস্থম্ত যায়! | 
কিমিচ্ছকে গ্রতিজ্ঞাতং তৃভাং মাতুঃ কুতে পুর1। 
ইত্যুন্ত1 পিতুরুৎসঙ্গে তং কত্বা তনয়ং ততঃ। 
যথাবৃত্তমশেষং স কথয়ামাস তসা তৎ | 
ন পর়িঘঞ্জা তং পৌজ্রমাননাআবিলেক্ষণঃ | 
সভাগ্যোইম্মীতাথায্মানং প্রশশংস পুনঃ পুনঃ ॥ 

ততঃ সোহর্ঘ্যাদিন! সমাগ্গন্ধব্বান্ সমুপাঁগতান্। 

সম্মানয়ামান সুদ বিস্বষ্ঠান্যগ্রয়োজনঃ ॥ 

ততঃ পুরে মহানাপীদানন্দঃ পৌরবেশ্রস্জ |. 
মস্মাকং মস্ততির্জাত। মাথঙ্ডেতি মহামুনে ॥ 
হষটপুষ্টে পুরে তপ্মিন্ গীতবাদোর্বরাজণে । 
বিলাদিনে)২তিচার্বঙ্গ্যো ননৃতূর্লাঙগমুগ্তমন্ ॥ 
রাজা চ ছিজমুখ্যেভ্যে। রদ্ধানি চ বহুনি চ। 

গাবো বল্পাপ্যলঙ্কারানদার্ধষ&টমানসঃ ॥ 
ততঃ নস বালো ববৃধে গুর্লুপক্ষে যথা] শশী |..." 
পিতৃণাং গ্রীতিজনফে! জনস্তেইশ্চ সে ইউর । 



১৭৪ মার্কখেয়পুরাণম। " 
আঁচার্য্যাণাং সকাশাৎ স গ্রাণ্েদ1ন জগৃছে মুনে মার্কগডেয় উবাচ ।. 

ততঃ শাপ্রাণাশেষাণি ধনুর্কেদং ততঃ পরম্॥ | ইত্যাহ বহুশঃ পিশ্রা! যদ্দাপু[াক্কোৎপ্যস মুনে। 

কতোদেদ্াগো বদ! সোহতৃৎ খড়াকা ন্মু কর্ণ | তদা তন্ত সুতং রাজ্যে মরুত্মমকরোল্সুপম্॥_ 

অন্যেযু চ তথ! বীরঃ শঙ্েযু বিজিতশ্রমঃ ॥ স পিত্রা সমনুগাতং রাজাং প্রাপ্য পিতামহাং 

ততোহগাণি স জগ্রহু ভার্সবাদ্ভৃগুসস্তবাৎ। | কার সম্যক্ সুছৃদামানন্দমুপপাদয়ন্।, 

বিনগক্াবনতো| বিপ্র গুরোঃ গ্রীতিপরায়ণঃ ॥ | রাজ! করন্ধমস্ঠাপি বীরম'দায় তাং তথ।। 

গৃহীতান্্রঃ কৃতী বেদে ধনুর্বেধস্য পারগঃ। বনং জগাঁম তপসে যতবাককায়মানসঃ ॥ 

নিষাতঃ সর্ধবিদ্যাস্থ ন বভৃব ততঃ পরঃ | তত্র বর্ষসহত্রং স তপস্তপ্ু। সুতুশ্চরম্। 
বিশালোহপি স্ু্ঠাবার্ডামুপলভ্যাখিলামিমা'ম্ | বিহায় দেহং নৃপতিঃ শত্রন্তাপ সলোকতাম্॥ 

হর্ষনির্ভরচিত্তোহছৃদ্দৌহিত্রস্য চ যোগ্যতাম্ ॥ সাস্য পত়্ী তদ। ৰীর! বর্ষ।ণাঞ্চ তথ! শতম্। 

. অথ রাজ! নুৃতসুতং দৃষ্ট? প্রাপ্তমনোরথঃ। ততশ্চচার বিপ্রর্ষে জটিলা মলপন্ধিনী ॥ 

বজ্ঞাননেকান্ নিষ্পাদ্য দত! দালানি চার্থিবান্॥ সালোকযমিচ্ছতী ভর্ভঃ স্বর্গ তস্য মহাত্মনঃ | 

কৃতাশেষক্রিয়ে| যুক্ষঃ সবর্ধৈরবপ্মতো মহীম্। | ফলমূলক্কতাহারা ভার্গবাশ্রমসংশ্রয়। | 

পরিপাঁল্যারিবিজয়ী বলবুদ্ধিসমন্থিতঃ ॥ ভ্বিজাতিপত্থীমধ্য্থ। দ্বিরুক্রধণারতা ॥ 
সযিষান্ বনং পুক্রমবীক্ষিতম'ভাষত। ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণেইবী ক্ষিত, 

পুক্র বৃদ্ধোহশ্ম গচ্ছামি বনং রাজ্যং গৃহাণ মে ॥ চরিতং নামাষ্টাবিংশতা ধক- 

কৃতকুত্যোহস্মি নাস্তযনাৎ কিঞ্চিৎ ত্বদভিষেচনাৎ শততমোহ্ধ্যায়ঃ।' 

স্থনিষ্পযমতে। রাক্জাং ত্বং গৃহাণ ময়ার্পিতম্ ॥ --- 

ইতু[ক্তঃ পিতরং প্রাহ দোইবীক্ষিন্নপনদদনঃ। উনভ্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 

প্রশ্রয়াবনতো তৃত্বা যিধাস্তস্তপসে বনম্ ॥ 
নাহং তাত করিষাঁমি পৃথিব্যাঃ পরিপালনম্। 
নাটপদ্চি ভ্ীর্মে মনসো। রাঁজোহম্যং ত্বং নিযোজয় ক্রোষ্টকিরুবাচ। 
তাতেন মোক্ষিতে| বন্ধে! ন স্ববীর্ধ্যাদছং যতঃ। | ভগবন্ বিস্তরাৎ সব্বং ২ মমৈতৎ কথিতং তবয়া। 
ততঃ কিত্বৎ পৌরুষং মেপুরুখৈঃ পাল্যতে মহী ॥ করন্ধমস্য চরিতমবী ক্ষিচ্চরিতধ্চ যৎ। 

যোহহুং ন পালনাক়্ালমাত্মনোইপি বস্ুন্ধর।ম্। | আবীক্ষিতন্ত নৃপতের্্মরুত্ৃস্ত মহাত্মনঃ ।' 

স কথং পালস্সিষ্যামি রাজামন্তা বিক্ষিপ॥ | শ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং শয়তে ফোঙতিচেষ্টিতঃ 

8৯১ 

মন্ত্রী সধর্শঃ পুরুষে যচ্চান্তেনাবদ্রহাতে। চক্রবর্তী মহাঁভাগঃ শৃবঃ কাস্তে! মহামতি£। 
আত্ম মোছার ভবতে। বন্ধনাঁদেযন মোক্ষিতঃ। | ধর্মবিদবর্মকৃচ্চৈব সম্যক্ পালয়িত] ভূবঃ | 

মৌহহং কখং ভবিষযামি স্ত্রীসধর্্মা মহীপ্তিঃ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। 
পিতোবাচ। স পিত্রা সমনুজ্ঞাতং রাজ্যং প্রাপ্য পিতামহাং 

ন ভিন্ন এব পূত্রস্ত পি! পুত্রস্তথা পিতুঃ। | ধর্মতঃ পালয়ামাদ পিতা পুত্রানিবৌরদান্। 

নন্যেন মোক্ষিতো বীর বস্ত্ং পত্র! বিমোক্ষিতঃ| ইয়াজ সুবহূন্ যল্ঞান্ যথাবৎ স্বাপতদক্ষিণান্। 

্ পুত্র উবাচ। ধত্িবপুরোছিতাদেশরম্যচিত্তে। মহীপতিঃ ॥ 

হাদয়ং লানাথ] নেকুং ময়। শকাং নরেশ্বর | তস্তা প্রতিহতং চক্রমাসীন্্পেু সুস্থ । 

ঘদয়ে ভীর্বামাতীব বত্বহং মোক্গিতত্বর। ॥ গতিশ্চাপ্যনবচ্ছিন্না ঘপাতাল জলাদিযু 

পিচছোপাত্তাং শ্রিং ভূঙ্কে পিত্রা কচ্ছাৎ ততঃ প্রাপ্য ধনং বিপ্র যথাবৎ স্থক্রিয়াপর;। 
সমুদ্ধতঃ। | অযত্ন মহাযক্ৈর্দেবানিজ্্পুরোগমান্ | 

বিজয়ে চখঃ পিক মানবঃ সোহম্ত নো। কুলে ইতরে চ যথা বর্ণাঃ শ্বে স্বে কর্ণাতন্দ্রিতাঃ | 

হবয়মর্জিতবিত্কানাং খ্যাতিং শ্বয়মুপেষুধাম। | তছপাত্বধনাশ্চক্র,রিষ্া পূর্ত দিকাঃ ক্রিয়া 
স্বয়ং নিস্তীর্শকৃজ্ছপাং হা! গতিঃ সাস্ত মে গতিঃ॥ পাল্যমানা মহী৷ তেন মকুত্বেন মহাত্মন1 । 



ত্রিংশদধিকশত তমোহ্ধ্যায়ঠ | 

 পশ্পর্থ ব্রিদশাধানবাপিতিদ্বিজসম্তম ॥ 
তৈনাতিশা তাং সর্ষে ফেবলং ন মহীক্ষিতঃ। 
জিন! দেবরাজো২পি শতযঞ্জাতিসন্ধিভিঃ | 
গতি তন্ত তৃমংবর্তো বতৃবাঙ্গিরনঃ সুতঃ। 
ভ্রাতা বৃহস্পতেধ্বিঞ্জ মহাত্ম। তপসাং নিধিঃ॥ 
সৌবর্পে। সুঞ্জবান্ নাম পর্বতঃ সুরসেবিতঃ। 
পাতিতং তেন তচ্ছঙ্গং হতং তন্ত মহ্ীপতেঃ ॥ 
তেন ষস্যাধিলং বন্ধে ভূমিতাগাদিকং দিজ। 
প্রাসাদাশ্চ কৃতাঃ শুজ্াস্তপস! সর্বকাঞ্চনাঃ | 
গাঁথাশ্চাপ্য্র গায়স্তি মরুতরচরিতাশ্রয়াঃ। 
সাততোনর্ধয়ঃ সর্ব কুর্বস্তোহধায়নং যথা ॥ 
মরুত্বেন সমে। নাভৃদ্যজমানে। মহ্ীতলে। 
সদঃ সমস্তং যদ্ধত্তে গ্রাসাদাশ্চৈব কাঞ্চনাঃ ॥ 
অমাদিন্ত্রঃ মোমেন দক্ষিণাভিদ্িঞাতয়ঃ। 
বিপ্রাণাং পরিবেষ্টারঃ শক্রাদাণদশো তমা: ॥ 

যথা যজ্জে মরুত্তম্ত তথ! কন্ঠ মহীপতেঃ| 
স্বব্ণমখিলং ত্াক্কং রত্বপূর্ণগৃতে দ্বিজঃ ॥ 
প্রাসাদার্দ সমস্ত্চ সৌবর্ণং তন্ত যৎ ক্রুতে)। 
রয়ে! বর্ণা হালভাস্ত তম্মাৎ কেচিৎ তথ। দছুঃ ॥ 

তেন তাক্েন শিষ্ট! যে জনাঃ পূর্ণমনোরথাঃ। 
তে চ ষজ্ঞার যঙ্জত্ত্যেব দেশে দেশে পৃথক পৃথক্ 
তন্তৈবং কুব্বতে] রাঁঞ্জাং সমাক্ পালয়তঃ প্রজাঃ 
তপন্থী কশ্চিদভোত্য তমাহ মুনিসত্তম ॥ 
পিতুর্মাত্। তবাহেদং দৃষ্টা তাঁপসমণ্ডলম্। 
বিষাভিভৃতমুরটগর্শাদে নম তৈর্নরেশ্বর | 
পিতামহন্তে স্বর্যাতঃ সম্যক সম্পাল্য মেদিনীম্। 
তপশ্চরণশক্তাহুমিহু চৌর্বাশ্রমে স্থিত ॥ 
সাহং পশ্ঠ।মি যৈকলাং তর রাক্গ্যং প্রশানতঃ। 
পিতামহস্ত তে ষাতৃদ্যৎ পূর্কেষাঞ্চ তে নৃপ॥ 
নৃনং প্রমত্তে। ভোগেষু সক্কে। বাবিজিতেন্ত্রিয়ঃ 
চারান্ধত। যতস্তেষাং ছৃষ্ট'ছৃষ্টং প বেংমি যৎ। 
পাতালাদত্যুপ্তৈস্ত ভূজগৈর্দংশশালিভিঃ। 

দষ্টা মুনিস্থৃতাঃ সপ্ত দূষিতাশ্চ জলাশয়াঃ | 

শ্বেদমৃত্রপুরীষেণ দৃষিতঞ্চ হুতং হবিঃ | 

অপরাধং সমুদ্দিগ্ত দর্তো! নাগব লশ্চিরাৎ ॥ 
এতে সমর্থা মুনয়ো ভক্মী কর্ত,ং ভূজঙমান্। 
কিন্বেষাং নাধিকারোহত্র ত্বমেবত্রীধিকারবাঁন্ ॥ 
তাবৎ স্ুখং ভূপতিলৈর্ভোগন্জং প্রাপাতে নৃপ। 
অভিষেক জলং যাবন্প মৃদ্ধি, বিনিপাত্যতে ॥ 
কানি মিত্রাণি কঃ শক্রর্দম শতোর্ধলং কিয়ং। 

৯৭৫ 

কোইহং কে মাস্ত্রপঃ পক্ষে কে বা তৃপতগ্জো!মম 
বিরক্তো পটরর্ভিয়ঃ পরেযামপি কীছুশঃ। 
কঃ সম্যগর্ধ নগয়্ে বিষয়ে ব|জনোমর্ম ॥ 
ধর্ম কর্মাশ্রয়ী মৃঢ়ঃ কঃ সম্যগপিবর্তৃতে । 
কো দণ্ডাঃ পরিপাল্যঃ কঃ কে ব। প্রেক্ষা নর|। 

ময় ॥ 
সন্ধিভেদয়ানত্র দেশকালমবেক্ষতা!। 
চারাংশ্চ চাঁরয়েঘ্তৈরজ্ঞাতান্ ভূপতিশ্ঠটৈঃ ॥ 
সচিবাদিবু সর্বেষু চরান্ দদ্যাগ্মথীপতিঃ ॥ . 
ইত্যাদৌ তৃপতিণিতাং কর্ণগ্যাসক্ঞমানসঃ। 
নয়েদ্দিনং তথ রাত্রিং ন তু ভোগপরায়ণঃ ॥ 
রাজ্ঞাং শরীরগ্রহণং ন ছেোগার় মহীপতে। 

ক্রেশায় মহতে পৃর্ীদ্বধর্মপর্িপালনে ॥ 
সম্যক পালয়তঃ পৃথ্ীং শ্বধন্মরঞ্চ মহীপতেঃ। 
ইহ ক্লেশে মহান স্বর্গে পরমং সুখমক্ষয়ম্॥ 
তদে ভদববুধ্য ত্বং হিত্ব। তোগান্ নরেম্বর 
পালনায় ক্ষিতেঃ ক্লেশমঙগীকর্তমিধার্ঘসি ॥ 
ইতি বৃন্তমৃধীণ'ং যত্বযসনং স্বয়ি শাসতি। 
ভুজঙগহেতুকং ভূপ চারান্ধো নাপি বেংনি তৎ॥ 
বহুনাত্র কিমুক্তেন হুষ্টে দখে নিপাত্যতাম্। 
শিষ্টান্ পালক র!জংস্বং ধর্শযড় ভাগমান্স্যস ॥ 
অরক্ষন পাপমখিলং হুষ্টেরবিনক্কাৎ কৃতম্। 

সমবাপ্য্যন্তসন্দিপ্ধং যদিচ্ছসি কুরুষ তৎ্॥ 
এতন্ময়োক্তং সকলং যত তবাহ্ং পিতামহী। 
কুরুতবৈবং স্থিতে যৎ তে রোচতে বন্থুধাধিপ | 

ইতি মার্কঙেয়ে মহাঁপুর!ণে মরুতচরিতে 
উনন্ধিংশদ ধিকশততমোধ্ধারঃ। 

ত্রিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 
শপ ঠ রি ১ -স্প 

মার্কতের উতাচ। 
ইতি ভাপনবাকাং স শ্রদ্বা! বজ্জাপরে নুপঃ। । 
ধিওমাং চারাদ্ধমিতু!ক্ত। নিশ্বন্ত জগৃছে ধনুঃ ॥ 
ততঃ স ত্বরিতং গন্বা তমৌর্কন্থাশ্রং প্রতি। 
ববন্দে শিরসা বীরাং মাতর়ং পিভুয়াত্মনঃ ॥ 
তাপসাংশ্চ যথান্তা!ং তৈশ্চাশীর্ভিরভিষ্টত£। . . 
দৃষ্ট। চ তাপসান্ স.নাগৈর্দইান, জৃঙতান্ ভুষি ॥ 
নিনিনায্মাণমসরৎ পুরজ্তেযাং মহীপতিঃ1 
উবাচ চৈতদদাহং মন্ীর্ঘামবমন্রতাম্॥ 



১৭৬. 

বঙ করে।মি ভু নাং হুষ্টাণাং ত্র ক্ষণন্িষ!ম্। 
তৎ পশ্ততু জগৎ সর্বং সঙ্দেবান্থুয়মানষস্ ॥ 

মার্কগেয় উবাচ। 
ইতাক্ত। গৃহে কোপাদস্্ং সংবর্ভকং নৃপঃ। 
নাশায়াশেষনাগানাং পাতালোব্বীবিচারিণাম্ ॥ 
ততে। জাল সহসা নাগলোকং সমস্ততঃ। 

মহাপ্রতেজসা বিগ্র দহামানোইিৰারিতঃ ॥ 
হা হা তাতেতি হ! মাতর্ছ। হা বস, সম্ত্রমে। 
তন্সিক্নআ্কৃতে বাঁচঃ পন্নগানামথাভবন্ । 
কেচিৎ, জলস্তিঃ পুচ্ছাটগ্রঃ ফণৈরন্য ভুজক্ষ মাঃ। 
গৃহীক্তপুজদ।রাশ্চ ত্যক্তাভরপণবালস:ঃ ॥ 
পাতালমুৎস্জয যযুঃ শরণং ভাঁমিনীং তদ|]। 
মক্ত্তমাতরং পূর্বং য়] দত্তং তদাভয়ম্ ॥ 
ত।মুপেতেোরগাঃ সন্ধে সপ্রণামং ভয়াতুৰাঃ। 

সগদগদমিদং প্রোচুঃ ম্মর্যযতাং নঃ পুরোদিতম্ ॥ 
গণমাভ্যচ্চিতং পূর্বং বদম্মাভী রসাতলে । 
ত্ত কালোহ্য়মায়াতস্্হি বীরগ্রজায়িনি ॥ 

মার্কগ্ডেরপুরণিমূ। 

মার্কপ্রেয় উবাচ। 
নাগা'াং তন্চঃ শ্রত্বা ভৃতানাং শরৈষিণাম্। 
তয়! চাভারিতঃ পত্বয। প্রাহাবীক্িন্মহাঁষশাঃ ॥ 

গন্ধ! ব্রবীমি 5ং ভদ্রে তনয়ং তরয়। তব। 
পরিক্রাণায় নাগানাং ন তাজ্যাঃ শরণাগতা:॥ 

নোগসংহরতে শম্্ং যদি মন্বচনানগঃ। 

*তবটন্রবরগিষ।ামি তঙ্তান্্বং তনয়ন্ত তে ॥ 
মার্কণেয় উবাচ। 

ততে। গৃহত্ব' স ধঙ্ুরবীক্ষিৎ ক্ষা্য়ো নমঃ 

ভার্ধায় নাহকঃ প্রান্ত ত্বরাবান্ ভার্গবাশ্রমমূ। 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুবাণে মরুত্্চরিতে 

ত্রিশদধিকশততমোইধ্যায়ঃ | 

একত্রিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 
৬ 
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মারকগেয় উবাচ। 

পুভো নিবার্যাতাং রাজ্তি প্রাটৈঃ সাযোজযমন্ত নয ঘতু তশ্তাঃ হৃতং দৃষ্ট1 গৃহীতবরকার্কম্। 

দহাতে সকলো! লোকে নাগানামস্রবহ্িনা ॥ 
এবং সন্দহৃমান[নামম্মাকং তনয় তে। 

ত্বামৃতে শরণং নান্ঠৎ কপাং কুরু যশশ্ষিনি। 
মার্কগেয় উবাচ। 

ইতি শ্রত্ব। বচ/ম্তধাং সংস্ৃভ্য দৌ চ তাষিতমূ। 
ভর্তারমাত সা সাঁধবী সসম্ত্রমমিদং বচঃ ॥ 

ভামিনুাঁচ | 

পুর্বমেব তবাখ্যাতং পাতালে য্তুঙগটৈ: | 
গ্রে।ক্জমভার্থনাপুব্বং মমাসীৎ তনয়ং প্রতি ॥ , 
ত ইমেহস্ত্যাগত। ভীত দহ্স্তে তন্ত তেজন।। 

মামেতে শরণং পৃর্বং দত্তমেভ্যো ময় ভয়ম্॥ 
যে মাং শরণমাপন্নান্তে ত্বাং শরণনাগভাঃ। 

অপৃথদ্ধণ্নচরণ। য|তাহং শরণং তব ॥ 

তন্নিবারয় পুজং ত্বং মরুত্তং বটনাৎ তব । 
ময়! চাঁতার্থিতোহবস্তং শনমভ্যুপয স্তুতি ॥ 

অবীক্ষিত্বচ। 

মহাপ়াধে নিয়তং মরুতঃ ক্রোধমাগতঃ| 
হর্মিবর্ত্যমহং মন্তে তন্ত ক্রোধং স্থৃতস্ত তে ॥ 

নাগ্া। উচুঃ | 

শরণাগতাস্তব বয়ং প্রলাদঃ ক্রিয়তাং নৃপ। 
ক্ষঅন্তার্তপরিত্রাণমিমিত্তং শন্ত্রধারণম্। 

ধনুঃপন্ত্রঞ্চ তন্তোগ্রং জানা প্যাপ্রদিগন্তরম্ ॥ 
উদ্দিগরস্তং মহাবন্থিং দীপিতাঁধলভূতলম্। 
পাতালান্তর্গতং প্রাপ্ঠনসহাং ঘোঁরভীষণম্। 
স তংৃষ্ট। মহীপালং ভ্রকুটাকুটিলাননম্। 
মা ত্ুধস্বং মরত্তান্ত্রমুপনংহ্হিযতামিতি ॥ 
প্রহাসকৃৎ ত্বরালুপ্তবরণক্রমমুদারধীঃ। 
ম নিশম্য গুরোর্বাকাং দৃষ্টা তঞ্চ পুনঃ পুনঃ 
গৃহীত কাণ্ম,কঃ পিত্রোঃ প্রণিপত্য সগৌরবমূ। 
প্রত্ুবাচাপরা দ্ধ! মে স্থৃভূশং পন্নগাঃ পিতঃ॥ 
শাসতীমাং ময়ি মহীং পরিভূয় বলং মম। 
সপ্তাশ্রমমুপাগমা দ্টা মুনিকুমারকাঃ ॥ 
খষীণামাশ্মস্থানামমীষামবশীপতে। 
ময়ি শাসতি দুবৃত্তিদূর্ষতানি হুবীংষে চ॥ 
জল।শয়ান্তথপোটৈঃ সর্ব এব হি দুষিতাঃ | 
তদেতৎ কাঁরণং কিঞ্চিন্ন বন্তব্যং ত্বয়। পিতঃ। 
ন নিবারগয়িতবোহং ব্রহ্মপ্বান্ প্রতি পল্নগান্। 

অবাক্ষিুবাচ। 

যদেভিরিহত। বিপ্র। যান্তস্তি নরকং মৃতাঃ। 
মটনতৎ্ ক্রিয়তাং বাক্যং বিরমান্ত্রগ্রায়োগতঃ1 

মরু উবাচ। 
অহমেব গমিষামি নরকং যদি পাপিনাম্। 
ন নিগ্রহে যতাম্যেষাং মং নিবারয় মা পিতঃ॥ 
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অবীক্ষিহুবাচ। প্রজাপালনবিস্থায় যে! হস্তবাঃ স তৃতবতা | 
মামেতে শঘণং গ্র'ণ্তাঃ পন্নগা মম গৌরবাৎ। | দো২হং তে প্রহরিষামি ম ক্রোঙ্ধবাং শ্বয়া পিতঃ 

উপমংহ্ি়তামস্ত্রমলং কোপেন তে নৃপ। ধর্ম; পরিপাল্যে। মে নমে ক্রোধস্তবোপরি ॥ 

মরুপ্ত উবাচ। র মার্কগ্েয় উবাঁচ। 

নাহমেষাং ক্ষমিষাামি ছুষ্টানামপরাধিনাম্। ততন্তো নিশ্চিতৌ দৃষ্ট1 পরম্পরবধং গরাতি। 
বধর্দমল্লজ্ঘা কথং করিষ্যামি বচন্তব ॥ সনুৎপত্যাত্তরে তঙ্কুমুনয়ে! ভারবায়ঃ ॥ 

 দবণ্ডো নিপাতয়ন্ দণ্তং ভূপঃ শিক্টাংস্চ গালয়ন্। ; উচ্ুশ্চৈনং ন মৌজব্যং তবয়ান্তং পিতরং গ্রি। 

টুণলোকানবাপ্রোতি নরকাংশ্চপুযুপেক্ষকঃ ॥ | ত্বয়া চনায়ং হস্তবাঃ পুজঃ প্রধণান্তচেঠিতঃ ॥ 

মার্কণ্ডেয় উবাচ। মর্ত্ত উবাচ। 

এবং সবহুশঃ পিরা বার্ধামাণে। যদা স্ুতঃ| ময়! ছৃষ্টা নিহস্তব্যাঃ সন্তে। রক্ষ্যা মহীক্ষিত। | 

নাঁপসংহরতে সোহস্থং ততোহসৌ পুনরত্রবীৎ ॥ ইমে চ ছুষ্টা তভুজগাঁ$ কোঁইপরাধোধ্ত্র মে ধিজাঃ 
অবীক্ষিছুবাঁচ। অবীক্ষিদুবাঁচ। 

ইংসসে পন্নগ।ন্ ভীতান্ মটৈতান্ শবগং গতান্। শরণাগতসন্ত্রাণং ময় কাধ্যময়ধ মে। 

বার্ধামাণোইপি তস্মৎ তে করিষ্যামি প্রতিক্রিয়,ম] অপরাধাঃ সুতো বিপ্রা যে! হস্তি শরণাঁগত।ন্ ॥ 
ময়াপ্যত্্ণাবাপ্তানি ন ত্বনেকোহগ্বিদ্ুবি। খষয় উচ্ঃ। 
মমাগ্রতঃ স্ৃহ্বৃত্ত পৌরুষধ্চ কিয়ৎ তব ॥ ইমে বদন্তি তূজগাস্ত্রসলোলবিলোচনাঃ। 

মার্কগডেয় উবাচ। সপ্তীবগামস্তান্ বিপ্রান্ যে দষ্টা হুষ্টপন্নটগঃ ॥ 
ততঃ কার্মকমারোপা কোপতাত্রবিলেচনঃ।  তদলং বিগ্রহেণোঁভৌ রাজবর্ষে) প্রসীদতাম্। 
অবীক্ষিনন্ত্রং জগ্র:হ কালন্য মুনিপুলব ॥ উভভাবপি বিনিমুদ়প্রতিজৌ ধর্মকে |বিদো ॥ 

ততো জবলাঁপরীবারমরিসজ্বদ্বমুন্তমম্ | মার্কগডেয় উবাচ। 

কালান্ন্ত মহাবীর্যযং যোজয়ামান কার্শাকে॥ সতু বীরা মমভোতভ্য গুজমেতদ ভাঁষত। 

ততশ্চ,ক্ষোভ জগভী সব্বপ্তান্্প্রভাপিতা । মদ্বাক্যাদেম তে পুজো হস্তং নাগান্ কৃতোদ্যমঃ ॥ 
মাবিখৈলাখিলা বিগ্র কালস্যাস্ত্রে মমুদ্যতে ॥ : তনিষ্পনং যদ ধিপ্রান্তে জীবস্তি তথ| মৃত: । 
কালাম্ত্মুদাত্ং পিক্রা মরুত্তঃ মোইপি বীক্ষয তৎ। সঞ্জীবন্তশ্চ মুচান্তে যদ্যুত্মচ্ছরগং গতাঃ | 
প্রহোচ্চৈরম্ত্রমেতনে ছুষ্টশান্তিমমুদ্যাতম্॥ ড।শিম্থাবাঁচ। 
নত্বৰবধায় কালান্্ং ময়ি মুঞ্চতি কিংভবান্। | অহমভার্থিতা পূর্ববমেতিঃ পাতালনংশ্রয়ৈঃ। 
মদ্বশ্মচারিণি স্ুতে সদৈবাঁন্তাকরে তব ॥ তগ্িমিতময়ং ভর্ত। ময়াত্র বিঘিযোজিতঃ ॥ 
ময় কার্ধ্যং মহাভাগ গ্রজানাং পরিপালনম্। | তদেতদার্যানিবৃত্তিমুভয়োরপি শোভনম্। 
ঘয়েবং ক্রিয়তে কম্ম।ন্মরধায়ান্মুদ্যতম্ ॥ মম ভর্ভৃশ্চ পুজন্ত তৎপৌত্রাভাযবজন্ত চ। 

অবীক্ষিতুবঃচ। মর্কণ্ডেয় উবাচ। 
শরখাগতসন্ত্রণং কর্ত নি ব্যবসিতা বয়ম্। ততঃ সঙ্জীবয়ামাস্ুস্তান্ বিপ্রাংস্ে তূজঙগমা:। 

তস্য ব্যাঘাতকর্বা ত্বং ন মে জীবন্ বিযোক্ামে | দিবোরোষধিষ্কাতৈশ্চ বিষসংহরণে ন চ॥ 
মাং ব! হত্বাস্্বীর্েণ জহি ডষ্টানহেরগান্। | পিতুননাম চরণৌ ম ততে! জগতীপতিঃ। 
₹ংব| হত্বাহমন্ত্রেণ রক্ষিষ্যামি মহোরগান্॥ মরত্বঞ্চ স তং গ্রীতা। পরিষজোদমব্রবীৎ ॥ 
ধিক তপ্য জীবিতং পুংস£ শরণধর্থিনমাঁগতম্ ॥ | মানহা ভব শত্রণাং চিরং গায় মেদিনীম্। 

থে। নার্মন্ুগৃহ্ণ'তি বৈরিপক্ষমপি ঞরবম্॥ পুলপৌন্রিশ্চ মোদম্ব মা চ তে সন্ত বিদ্বিষঃ ॥ 
ক্ষঅিয়োধ্হমিমে ভীতাঃ শরণং মামুপাগতাঃ | 1 ততে। হিটৈরগুজাতৌ বীরয়া চ নরেশ্বরো। 
অপকর্ত। ত্বমেটৈষাং কথং বধো ন মে ভবান্॥ | সমারূঢ়ৌ রথং স। চ তামিমী ন্বপুরুং গতা॥ 

মরত্ত উবাঁচ। বীরাপি কৃত। সুমহথ তপো! ধর্মতৃতাং বর । 
মত্রং ব! বান্ধবে! বাপি পিতা বা! বদি বা গুরুঃ।) ভর্ভ,ঃ সলোকতাং প্রার্ধ। হছাভাগ। গতিত্রত| | 

[ ২৩ ] 
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মক্ষতোইপি চকাঁরোর্ক্য। ধর্মতঃ পরিপাঁলমম্। 

বিনির্জিতারিষড়বর্গে। ভোগাংস্চ বুভূজে নৃপঃ ॥ 
ত্য পত্বী মহাঁভাগ] বিদর্ভতনয়া তথা । 
গ্রভাবতী নুবীরন্ত সৌবীরে। চাভবৎ সুতা 1" 
স্থৃকেশী কেতুবীর্যযন্য মাঁগধদ্ত।ত্বজভ বু । 

লতা চ সিন্ধুবীর্যাস্ত মদ্ররাজন্ত কেকয়ী ॥ 
কেকয়স্ত চ সৌরিন্ষী৷ গিফুভর্তবপুষ্মতী | 

চেদিরাজন্ুতা চাঁভূত্তার্য্যা তন্ত স্ুশোভনা ॥ 

তাঁদাং পুত্রান্তন্ত চাঁসন্ ভূতৃতোহষ্টাদশ দ্িজ । 

তেষাং গ্রাধানে। জোন্ঠন্চ নরিষ্ান্তঃ স্বতৌহভবৎ 

এবংবীর্ষ্যো মরুত্তোহভূম্মহারাজে। মহাবলঃ ! 
তন্তাগ্রতিহতং চক্রমাপীন্বীপেষু সপ্তস্থ ॥ 
যস্ত তুল্যোহপরো রাজা ন ভূতে! ন ভবিষ)তি। 

সন্ববিক্রমযুক্গ্ত রাজর্ষেরমিতৌজসঃ | 
তন্তৈতচ্চরিতং শ্রত্বা মকন্তস্ত মহাত্মনঃ। 

জন্ম চাগ্রাং িজশ্রেষ্ঠ মুগাতে সর্্বকিন্িষৈঃ ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাঁথে মরুত্তচরিতং নাঁম 

একজিিংশদধিকশততমোহধায়ঃ ॥ 

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | 
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 ক্রষ্টকিরুবাঁচ। 

মরুত্তচরিতং কৃতস্ং ভগবন্ কথিতং তয় । 

তৎসস্ততিমশেষেণ শ্রোতুমিচ্ছা গ্রবর্তৃতে ॥ 

তৎসস্ততৌ ক্ষিতীশা যে রাজারা বীর্যাশালিনঃ। 

তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বয়াখ্যাতান্ মহাদুনে ॥ 

মার্কত্েয় উবাঁচ। 

নরিষাত্ত ইতি খ্যাঁতে। মরুত্বশ্তাভবৎ স্থৃতঃ | 

অষ্টাদশানাং পুত্রাণাং সজ্যোষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ এব চ॥ 

বর্ষাণাঞ্চ সহআণি সপ্ততিং দশ পঞ্চ চ। 

বুভুজে পৃথিবীং কৃতম্নাং মুত: দচ্রিয়র্ষভঃ | 

কৃত্ব বাঁঞ্াং শ্বধর্মেণ ইষ্ট 1 যজ্ঞানমুত্তমান্। 

নরিষ্য্তং সুতং জ্যে্ঠমভিধিচ্য যযৌ বনম্॥ 

একাগ্রচিত্তঃ স নৃপস্তপ্ু। তন্ন তপো মহৎ। 

আকরুরোহ দিবং বিপ্র যশসাবৃভা রোদসী। 

নরিধাস্তঃ জ্ুতঃ সোহদা চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্। 

পিতুর্বৃন্তং সঘ্রালোক্য তথান্তেষাঞ্চ ভৃতৃতাম্।॥ 

অত্র বংশে মহাত্মানে! রাজানে। মম পূর্বর্াঃ। 

যনে ধর্মতঃ পৃরীং পাঁরয়ামান্রর্জিতাঃ ॥ 

মার্কত্র়েপুরাণম্ । 

দাতাঁরশ্চাপি বিভানাং সংগ্রাসেঘ্নিবর্তিনঃ। 
তেষাং কশ্চরিতং শক্তত্বন্থযাতৃং মহা ত্বনাম্॥ 

কিন্ত তৈর্ন কৃতং কর ধন্ম্যমাহবনাদিভিঃ। 
তদহং কর্ত,মিচ্ছামি তচ্চ নাস্তি করোম কিম্। 
ধর্মতঃ পাঁণ্যতে পৃর্থী কো গুপোহত্র মহীপতেঃ। 

অনম্যকপালনাঁৎ পাপী নরেন্দ্র! নরকং ব্রঙ্েং 
সন্ভি খিত্তে মহাযজ্ঞাঃ কর্তব্য। এব ভূতৃত। 
দ[তব্যঞ্চাত্র কিং চিং সীদতামীশ্বরেো! গতিঃ॥ 
আভিজাত্যং তথ! লজ্জা কো পশ্চারিজনা শ্রয়ঃ। 
করয়ন্তি ধর্মাশ্চ সংগ্রাম।দপলায়নম্ ॥ 

এতত সর্ননং যগা সম্যছ্মৎ্পৃট্বাঃ পুকটষঃ কুতম্। 
পিত্রা চ মে মক্ুত্তেন যথা তত কেন শকাতে॥ 

তদহং কিং করিষাঁমে যন্ন তৈঃ পূর্বটজঃ কৃতম্। 

দে যজিনে। বরা দান্তাঃ সংগ্রান।চ্চানিবন্তিনঃ ॥ 
মহত্সংগ্রামসংসর্গাবিমংবাদিতপৌরুষাঃ । 
কর্মণাহং করিষ্যামি কর্মী চানভিসন্ধিতম্ ॥ 
অথবা তৈঃ স্বয়ং বজ্ঞাঃ কতাঃ পর্বজনেশ্বটৈ£। 
অবিশ্রমন্তির্নাস্তৈত্ত কারিতাস্তৎ করোম্যহম্॥ 

মার্কেয় উবাচ। 

ইতি সঞ্চিন্ত্য যক্ঞং স চকারৈকং নরেশ্বর£। 
ঘাদুশং ন চকারান্তো বিভ্তোৎসর্গোপশোভিতম্। 
দ্বিজানাং জীবনায়ালং দত্বা তু স্থুমহাধনম্। 
তদ্তঃ শতগ্ুণং তেষ|ং যজ্েইন মদন পঃ ॥ 

গাৰো বস্কাশ্যলঙ্ক রং ধান্তাগারাদিকং তথ1। 

তথা প্রত্যেকমমদৎ তেষাং পৃর্থীনিবাসিনাম্। 
ততস্তেন যদ] যন্ঞঃ প্র1রকো ভূভূজা পুনঃ । 

প্রাবন্ধে স মথে যষ্টং ততো ন[লভত দিজ্বান্॥ 

যান্ যান্ বুণোতি স নৃগো! বিপ্রানার্তিজাকর্মণি। 

তে তে তমুচুর্জ্ঞায় বয়মন্থ ত্র দীক্ষিতাঃ | 
অন্যং ববয় যদ্দিত্বং ত্ব্য়াম্মীকং বিবর্জিতম্। 

অন্যান্তে! নাস্তি মক্ডেষু দদ্যাস্ত নৃপতে ধনম্। 

মার্কগেয় উবীচ। 

ন চাপ খত্থিজ্কো বিপ্রাংস্থদাশেষক্ষিতীশ্বরঃ। 

বহির্কেদ্যাং তদা দানং স দাতুমুপচক্রমে ॥ 

তথাপি জগৃছর্নৈব ধন সম্পূর্ণ মন্দিরা2। 
দ্বিজায় দাঁতুং ভূয়োংসৌ নির্বিধ ইদম্রবীৎ। 
অহোহত শাভনং পৃথ্যাং মনদিপ্রো! নীধনঃ কি 
অশোভনঞ্চ যৎ কোষে বিফলোহস্বমযজ্জিন£ 1 

নার্ভিজ্যং কুকুতে কশ্চিদযপ্গমানো হখিলো! জন£! 

ধিধানীং ন চ নে! দানং দদতাং সম্প্রতীচ্ছতে ! 



ভ্রয়স্ত্রিংশদধিকশতততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

মার্কগডেয় উবাচ। 

ততঃ কশ্চিদ্থিজান্ ভক্ত) প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ । 

দধজ্ঞে খত্িঙশ্টক্রে তে প্রচক্তুর্মহামখম্ ॥ 
জঅতাভুতমিদঞ্চাসীদ্যদা তস্য মহীপতেঃ। 
সযজ্ঞোইভূৎ তদ] পৃথ্যাং যজমাঁনো২খিলে| জনঃ 

ঘিজন্মনামভূন্নানীৎ সদসান্তত্র কশ্চনঃ। 
যন্জমাঁন। দ্বিজাঁঃ কেচিৎ কেচিং তেষান্ত যাজকাঃ 

নরিষ্যস্তে। নরপতিরিযাজ স যদা তদা। 

তৎপ্রদততৈদ্ধনৈর্ধাগং কুষুণঃ পৃথ্াামশেষতঃ | 
গ্রাচ্যাং কোটাস্ত যন্তানানাঁদন্নষ্টাদশাধিকাঃ। 
গ্রতীচ্যাং সপ্ত বৈ কোট্যে। দক্ষিণাঁয়াং চতু্দিশ ॥ 
উত্তরণাঞ্চ গঞ্চশদেককালং তদাঁভবন্। 
মুনে ব্রাঙ্গণযজ্ঞানাং নরিষ্যস্তো যদাযজৎ ॥ 

এবং সরা! ধর্্মাতব। নরিষ্যস্তোইভবত পুবা। 

মকুত্ততনয়ো! বিপ্র বিধ্যাতবলপৌরুষঃ | 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে নরিষাস্ত- 
চবিতং নাম দ্বাত্রিংশদধিকশত- 

তমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

ত্য়ন্ত্রিশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 

সাক 

মার্কগ্েয় উবাচ। 

নবিষ্স্তস্য তনয়ে। ছুষ্টারিদমনে। দমঃ | 
শক্রসোব বলং তনা দয়! শীলং মুনেরিব ॥ 

বাত্রবামিন্ত্রসেনায়াং সজজ্ঞে তন্য ভূভৃতঃ। 
নব বর্ধাণি জঠরে গ্টিত্বা মাতুর্মহাঁয়শাঃ | 
যদ্গ্রাহয়ামান দমং নাঁতরং জঠরে স্থিতঃ। 

দমণীলম্চ ভবিতা যতশ্চায়ং নৃপাত্মজঃ ॥ 
ততস্ত্রিকালবিজ্ঞানঃ সহি তস্য পুরোহিতঃ। 

দম ইতাকরোনাম নরিয্যন্তস্থতসা তু॥ 
দমে রাজপুত্রস্ত ধনুর্বেদমশেবতঃ | 
জগৃহে নররাজস্য সকাশাদৃষপর্বণঃ ॥ 
ছুদুতে্দৈতাবর্ধ্যস্য তপোবননিবাঁদিনঃ | 
সকাশাজ্জগৃহে কৃংলমন্ত্র্ামঞ্চ তত্বতঃ ॥ 
শক্তে : সকাশাদ্েদাংশ্চ বেদাঙ্গান্তখিলানি চ। 
তথাঞ্চিষেণাদ্রাজ্নের্জগৃহে যোগমাত্মবান্ ॥ 
তং স্বূপমহাত্মানং গৃহীতান্্ং মহাঁবলম্। 
সব়ংবরে কতা পিত্ত। জগৃহে সুমন! গতিম্ ॥ 

১৭৯ 

সুতা দশার্থাধিপতের্বলিনশ্চারকর্মণঃ | 
পশ্ঠতাং সর্বভূতানাং যে তদর্থমুপাগতাঁঃ ॥ 
তদ্যাঞ্চ সান্ুর।গোহভূম্দ্ররাজস্য বৈ স্ৃতঃ। 
স্থমনায়।ং ম্হানন্দে। মহাবলপরাক্রমঃ ॥ 

তথা বিদর্ভ|ধিপতে: পুত্রঃ সংক্রন্দনস্য চ। 

বপুগ্মান রাজপুভশ্চ মহাধন্ুরুদারধী: ॥ 

তেইথ তয় বৃতং দৃষ্ট। দুষ্টারিদমনং দমম্। 
মন্ত্রয়ামানুরন্ঠোন্তং তত্রানঙগবিমোহিতাও ॥ 
এতামস্য বলাৎ কন্তাং গৃহীত্বা রূপশালিনীম্। 
গৃহং প্রয়।মন্তসোয়মন্মাকং ষং গ্রহীষ্যতি ॥ 

ভর্তৃবৃদ্ধ্য। বরীবোহ। স্বয়ংবরবিধানতঃ। 
তস্যেচ্ছয় নে! ভবিত্রী ভাব্্য। ধর্মোপপাদিত| ॥ 
অথ নেচ্ছতি সা কঞ্চিম্মাকং মদিরেক্ষণাঃ | 

ততন্তন্য ভবিগ্রী সা যে! দমং ঘাতয়িষ্যতি ॥ 

গড় উবাচ। 
ইতি তে নিশ্চয়ং কৃত্বা ত্রয়ঃ পার্থিবনন্দন1ঃ। 
জগুভ্স্তাং সুচার্বাঙ্ীং দমপার্শ্ীনুবর্ধিনীম্ ॥ 
ততঃ কেচিন্নপান্তেযাঁং যে তৎপক্ষ! বিচুক্রুত্তঃ। 
চুক্তশ্শ্চাপরে ভূগাঃ কে চিন্মধ্যস্থতাং গতাঃ ॥ 
ততো দমস্তান্ ভূগাল।নবলোঁকা সমস্ততঃ। 

অনঁকুলমন1 বাক্যমিদমাহ মহামুনে ॥ 

দম উবাঁচ। 
ভো ভূপা ধর্মকৃত্যেষু যঙ্থস্তি স্বয়ংবরম্।' 
অধন্মো বাথব! ধর্দো যদেভিগূরহাতে বলাৎ ॥ 
যদ্দাপর্শে। ন মে কার্য্যমন্তভার্যা ভবিষাতি। 
ধর্মো বা তদলং প্রাণৈর্ষৈ রক্ষান্তেহরিলজ্ঘনে ॥ 
ততে। দৃশার্ণাধিপতিশ্চারুধর্ম। নরাধিপঃ | 
নিঃশন্দং কারয়িত্বা তৎ সদঃ গাহ মহাষুনে ॥ 

দমেন যদিদং প্রোজং ধর্মাধর্মাশ্রিতং নৃপাঃ| 

তদ্দদধবং যথ! ধর্ম মমাস্তচ নলুগ্যতে॥ 
মার্কওেয় উন্যাচ। 

ততঃ কেচিন্মহীপালান্তমুচূর্বনধাধিপম্। 
পরম্পরাুরাগেণ গান্ধর্কে। বিছিতো বিধিঃ 1 
দল্রিয়াণ।ং পরময়ং ন কিট্শৃদ্রদিজদ্মনাম্। 
দমমাশ্রিত্য নিশ্পন্নঃ স চন্য তুহিতুন্তব ॥ 
ইতি ধর্ম, দমটস্যয! চুহিতা তব পার্থিব । 
যোইন্তথ! বর্ভতে মোহাৎ কামাম্মা সম্প্রবর্তিতে ॥ 
তথাঁপরে তদ! প্রোচুর্শহাত্মানে ছি ভৃতৃতাম্। 
পক্ষে যে তুভৃতো বিপ্র দৃশার্ণাধিপতের্ববচঠ ॥ 
মোহাৎ কিমাহদর্ম্মোহয়ং গান্ধর্বঃ ক্ষত্রজন্মনঃ । 



১৮০ মার্কগ্ডয়পুরাণমূ । 

ন ত্বেষ শক্তো নাগ্ধে। ছি রাক্ষসঃ শন্ত্রজীবিন।ম্ | তেহণপ ত্প্রহিতান, বাণাংস্তেষাঞ্চাসৌ 
বলাদিমা যে! হরতি হত! তু পরিপন্থিনঃ। 
তট্োবাণো রাক্ষদেন বিবাহেনাবনীশ্বয়াঃ | 
প্রধনতর এযে হর বিবাহদ্বিতয়ে মতঃ। 
ক্ষজিয়াণামতে। ধর্শে। মহানন্াাদিভিঃ কৃতঃ ॥ 

মার্কণ্ডেয় উবাঁচ। 
অথং প্রোচুঃ পুনভূপা যৈঃ পূর্বসুদিতা নৃপাঁঃ । 
পরম্পরাহ্ুরাগেণ াতিধর্শাতিতং বচঃ ॥ 
সত্যং শক্তে। রাক্ষসোঁহপি ক্ষত্রিয়াণাং পরো বিধিঃ 
কিত্বসৌ জনকশ্থাম্যে কুমী্ধ্যান্নমতো বরঃ | 
হত্ব! তু পিতৃসম্বন্ধং বলেন হিয়তে হি যাঁ। 
স রাক্ষসে! বিধিঃ প্রেক্কে। নাগ্তভর্তৃকরে স্থিত ॥ 
পশ্যতাং সর্বভূপাণামনয়! যতো দমঃ। 

গান্ধর্বসোহ নিশ্পতোৌ বিবাঁহো রাঞ্ষসোহত্র কঃ ॥ 
বিবাহিতায়াঃ কন্তায়াঃ কন্তাত্বং নৈব শিদাতে। 
কন্যায়াশ্চ খিবাহেন সন্বন্ধঃ পৃ্থবীশ্বরাঃ ॥ 

ত ইমে যে বলাদেনাঁং দমাদাদাভুমুদ্যতাঃ। 
বলিনন্তে যদি ততঃ কুর্বস্ত ন তু সাধু তৎ॥ 

মর্কগেয় উবাঁচ। 
তৎ অত্বামৌ দমঃ কোপকষায়ীক তলে!চনঃ। 
আরোপয়ামাস ধন্তুর্বচনঞ্জেদমত্রবীৎ্থ ॥ 

মম।পি ভার্য। বলিভিঃ পশ্ততে | হিয়তে যদি । 
ততৎ্কুলেন ভূজাভাঁং বা কো গুণঃ ক্লীবজন্মনঃ ॥ 
দিজ্মসান্ত্র/শি ধিক শৌর্ধ্যং ধিক্ শরান্ ধিকৃ। 

| শরাসনম্ ॥ 
ধিগ্বার্থং মে কুলে জন্ম মরুততস্য মহ।আ্মনঃ ॥ 
যদি ভাধামিমে মৃঢ়াঃ সমাদাঁয় বলাপিতাঃ। 
এয়ান্তি জীবতে। বিকৃ তাঁং মম ব্যর্থধনুত্মতাঁম্॥ 
ইত্যুক্ত1 তান্ মহীপালীন্ মহাননদমুখান্ বলী। 
অথাত্রবীৎ্ তদ? সর্ধান্ মহারিদমনে! দমঃ ॥ 

ঘ্বম উবাচ। 

এযাতিশোভন] বাল! চার্বর্জী মদিরেক্ষণ|। 
কিং তস) জন্মন। ভার্ষয। ন যস্যেয়ং কুলোস্তব। ॥ 

ইতি নঞ্চিন্ত্য ভূপালাস্তথ। যতত সংবুগে। 
যথা নির্জঠ্য মামেতাং পত্ধীং কুরুত মানিনঃ ॥ 

মার্কণ্েয় উবাঁচ। 
ইতাভাধা ততন্তপ্ শরবর্ষমমুর্চত। 
ছাদগন্ পৃথিবীপালাংস্তমসেব মহীরুহান্॥ 

 তে২পি বীর মহীপালীঃ শরশজ [হিমুদগরান্। 
-মুযুচুত্ততণরযুক্কাংশ্চ দমশ্চিচ্ছেদ লীলয়। ॥ 

শরোৎ্করান,। 

চিচ্ছেদ পৃথিবীশানাং নরিষান্তাত্মজে। সুনে ॥ 
বর্তমানে তদ। যুদ্ধে দমসা ক্ষিতিপাত্মটজৈ:। 
প্রবিবেশ মহাণন্দঃ খঙ্জাপাপির্যতো। দমঃ 1 
তমারাস্তং দমো দৃষ্ট খড়াপাণিং মহামৃধে । 
মুমোচ শরবর্ষাণি বর্ষাণীব পুরন্দরঃ ॥ 

তদন্ত্রাণি ততস্তানি শরজালানি তৎক্ষণাঁ্। 

মহানন্দঃ গ্রচিচ্ছেদ খড়োোনান্তানবঞ্চয়ৎ ॥ 
ততে। রোষাৎ সমারুহ্ তং দমস্য তদ। রথম্। 

মহাঁনন্দো মহাবো। দমেন যুযুধে সহ ॥ 
বড্প! যুধ্যমানসা মহানন্দ্য লাঘবাৎ। 

দমো মুমোচ হৃদয়ে শরং কালানলপ্রভম্ ॥ 

তং লগ্রমাস্মনোত্কৃষ্য বিভিন্নেন ততো হৃদি । 
দূমং গ্রতি বিচিক্ষেণ মহাননোঁইপিমুজ্জলম্ ॥ 
পতন্তকনমুক্ধাভং শক্ত্যা চিচ্ছেদ তং দমঃ। 
শিরে। বেতদপত্রেণ মহানন্স্য চাচ্ছিনৎ॥ 
তম্মিন হতে মহাননে গ্রাচুর্যোণ পরাধুখাঃ। 
বভৃবুঃ গার্থিবাস্তস্থ্ৌ বপুত্মান্ কুঙ্ডিনাধিপঃ ॥ 
দমেন বুযুধে চাসৌ বলগর্বমদান্বিতঃ | 
দা'ক্গণাত্যমহীপালতনয়ো রণগোচরঃ ॥ 
যুধ্যমানস্য তদ্যোগং করবালং স বৈ লঘু। 
চিচ্ছেদ সারথেশ্চৈৰ শিরঃ সংখ্যে তথ। ধবজ ম্। 
'ছন্নখড়েণা গর্বাং সোহগ জঞ্জাহ বহুকণ্টকাম্। 
তামপাসা স চিচ্ছেদ কপস্তামেব সত্বরঃ ॥ 

যাবদগ্যৎ সমাধত্ডে ম বপুম্মান্ বরায়ুধম্। 
তাবচ্ছরেণ তং বিদ্ধ! দমে! ভূমাবপাতয়ৎ ॥ 

স পাঠিতস্ততে। ভূমৌ বিহ্বলাঙ্গং সবেপথুঃ। 
বিনিবৃত্বমতিযুদ্ধান্তৃব ক্ষিতিপাত্মজঃ ॥ 
তমালোক্য তথাভতমযুন্ধমতিমায্ম বান্। 
উৎস্থজ্যাদায় সুমনাং সুমনা; প্রযযৌ দমঃ ॥ 
ততে। দ্রশার্ণাধিপ্তিঃ প্রীতিমানকরোঁৎ তয়োঃ | 
দম্স্য সুমনায়াণ্চ বিবাহং বিধিপূর্ব্বকমূ ॥ 
কৃতদারে। দমস্তত্র দশাধিপতেঃ পুরে। 
স্থিতল্লকালং প্রযযৌ সভার্ষ্যে। নিজমন্দিরম্ 
দৃশার্ণাধিপতিশ্চাসৌ দখা নাগাংস্তরঙ্গমান্। 
রথগেইশ্বখারোষ্টাংস্চ দাসীদালাংস্তথা বহুন্। 
বস্ত্রালঙ্কারচাপাদি বরোপস্করমাত্মনঃ | 
অন্টৈক্তৈশ্চ তথ। ভাঁটওঃ পরিপূর্ণং ব্যসর্জয়ৎ। 

ইতি অরন্ত্রংশধধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ 



চতুক্্িংশদধিকশততমোহধ্যায়; | ,.১৮১ 
, চতুক্তিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায় | 
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ক্রনস্ত্যামিন্ত্রসেনার়াং শিরশ্চিচ্ছেদ সত্য চ॥ 
ততো ধিদ্ধিজ্ুনিজনা অস্কে চ বনবানিন:। 
তমূচুঃ স চ ত' দুষ্ট] জগাম স্বপুরং বনাৎ | 
গতে ভশ্মিন্ বিশিশ্বময সেন্ত্রদেন। বপুত্মতি। 
প্রেষয়ামাদ পুত্রদ্য সমীপং শুদ্রতাপসম্ ॥ 
গচ্ছেখ। আশু মে পুত্রং দমং ব্রুহি বচো মম। 
অভিজ্ঞোইসিচ মততর্তবৃত্বাস্তং প্রোচ্যতেহত্র কিম্ 
তগাপি বাচাঃ পুক্রে। মে ষ্ধবীম্যতিহুঃখিত!। 
লত্ঘনা মী্ৃশীং প্রাপ্তাং বিলে টক্যতাং মহীপততেঃ 
স ভর্কাধিকৃতো রাজ! চতুর্ণাং পরিপালকঃ। 
ত্বমাশ্রমাণাং কিং যুক্তং তাপসান্ বয় রক্ষমি | 
তর্ত। মম নরিষাস্তস্তাপসম্তপনি স্থিতঃ। 
বিলপন্ত্যান্তথানাথো যথ| নাস্ত তথা ত্বয়ি। 
আব্বা কেশেমু বলাদপরাধং বিনা ততঃ 
হতো বপুত্মত! খ্যাঠিমিতি তে ভূপতিরতঃ ॥ 
এবং স্থিতে ত২ ক্রিয়তাং যথা ধর্ম ন লুগ্যতে। 
তথ! চ নৈব বঞব্যমতোহম্মাৎ তাপসী হাহম্॥ 
পিতা বৃদ্ধস্তপন্ী চ নাপরাধেন দুষিতঃ। 
নিহতো যেন যত তস্য কর্তবাং তথিচিত্ত্যভাম্ ॥ 
সস্তি তে মন্ত্রণো বীরাঃ সর্বশ।্রার্থকোবিদাঃ। 
তৈঃ মহালোচা যৎ কার্যামেবস্তৃতে কুরুঘ তৎ। 
নাম্মাকমণ্ধকারোহর তাপসানাং নরাধিপ। 
কুরুতৈভদিতীখং ত্মেবং তৃপতিভািতম্। 
বিদূরথস্ায জনকো! যবনেন যথা হতঃ। 
তথায়ং তব পুত্রস্য কুলং তেন বিনাশিতম্॥ 
জন্তস্যান্থররাজনা পিতা দষ্টো ভুজঙ্গটৈ: | 
তেনাপ্যখিলপাতালধাসিনঃ পন্নগ! হতাঃ ॥ 
পরাঁশরেণ পিতরং শক্তি-ঞ রক্ষস! হতম্। 
শ্রত্বাগৌ পাতিতং কৃত্ম্বং রক্ষসামভবৎ কুলম্॥ 
অন্যপ্যাগি শ্ববংশলা লক্ঘন। ক্রিয়তে হি যা। 
তা" নাপং ক্ষলিয়ঃ সোঢ়ং-কিং পুনঃ পিতৃমারণম্ 
নায়ং পিত| তে নিহতো নান্সিন্ শস্ত্ং 

নিপাতিতম্। 
ত্বামত্র নিহতং মন্তে ত্বর়ি শন্তরং নিপাতিতম্ ॥ 
বিতেত্যস্য হি কঃ শন্ ্তস্তং যেন বনৌকসাম্। 
তব ভূপস্য পুজস্য ম[রিতে তু বিভেতু বা। 
তবেয়ং লঙ্ঘন] যুক্ত! যদশ্নিংস্তৎ সমাচর। 
বপুষ্মতি মহারাগ সতৃতাজাতিবান্ধবে ॥ 

মার্কতেয় উব্াচ। 
ইতি সংক্রান্তনলোশমিজদাসং বিশ্জ্য তম্। 

মার্কগেয় উবাঁচ। 
স তাং লব্ধ। তথা পত্বীং স্থমনাং সমহামূনে । 
প্রণম্য স পিতুঃ পঞ্দো মাতৃশ্চ ক্ষিতিপাত্বজঃ ॥ 
স] চ তৌ শ্বশ্ুরো সুজর্ননাম সুমনা তদা। 
ডাঁভ্যাং তো চ তদ! বিপ্র আলীর ভিনন্িদিতৌ ॥ 
মছোত্সবশ্চ সঞ্জজ্ঞে নরিষ্যস্তস্য বৈ পুরে। 
কৃতদারে চ সম্প্রাপ্তে দশার্ণাধিপতেঃ পুর[ৎ ॥ 
স্বন্ধিনং দশার্ণেশং জিতাংস্চ পৃথিবীস্বরান্। 
শরত্ব। খুজ্রেণ মুমুদে নরিষ্যস্তে। মহীপতিঃ | 
সোইপি রেমে স্বমনয়া মহারাঁজস্থতো দমঃ। 
বরোদ্যানবনোদেশ প্রাসাদগিরিসানুযু ॥ 
অথ কালেন মহত। রমমাণা দমেন সা। 
অবাপ গর্ভং সুমনা দশা৫াধিপতেঃ স্বতা | 
মোইপি রাজ| নরিধ্যস্তে ভূক্তভোগে। মহীপতিঃ 
বয়ঃগরিণতিং প্রাপ্য দমং রাজোইভষিচ্য চ| 
বনং জগামেন্ত্রসেন৷ পত্ী চাসা যশশ্বিনী। 
বানপ্রস্থবিধামেন স তব সমতিষ্ঠত | 
দাক্ষণাত্যঃ স্ুছুবৃত্তিঃ সংক্রন্দনস্থুতো বনে। 
বপুস্ান্ স মৃগান্ হস্তং যষ|বল্পপদান্ুগঃ | 
তং দৃষাা নরিষ্যন্তং তাঁপসং মলপঙ্কিলম্। 
ইন্ত্রসেনাঞ্চ তৎপত্রীং তপপাতিস্থহর্বলাম্। 
পপ্রচ্ছ কম্বং ভে! বিপ্রঃ ক্ষ্য়ো বা বনেচরঃ| 
খানপ্রস্থমন্প্রাপ্তো বৈশ্ো বা মম কথাতাম্ ॥ 
ততো মৌনব্রতী ভূপো ন হি তন্যোত্তরং দদৌ। 
স্্রধেন। চ তৎ সর্কমাচষ্টান্মৈ যথাতথম্। 

মার্কগেয় উব।চ। 
জাত্ব। তঞ্চ নরিধ্যস্তং বপুণ্ম(নটিতরং রিপে|ঃ। 
ধাপ্তোইস্মীতি বদন কোপাৎ জটাস্থ পরিগৃহা চ॥ 
1 হেতি চেন্ত্রসেনায়াং রুদস্তাং বাম্পগদগদম্। 
নর্জতঃ সমরে যেন যেন মেস্থুমনা হতা। 
মনা তম্য পিতরং হনিষোইবতু তং দমঃ ॥ 
যনাথিলমহীপালপুত্রাঃ কন্তার্বমাগতা: | 
'বধৃতা হনিযোহহং পিতরং তস্য দুর্মতেঃ | 
াধনেষু স্বরূপেণ দমো.যন্ত ছ্রাত্মন:। 
দমো বারয়ত্বেষ হন্সি তস্য রিপোগুরুম্॥ 

মার্কগডেয় উবাঁচ। 
হজ স ছুরাচাপ্সে! বপুস্মানবনী পতিঃ। 



১৮২, 

ইতি মার্কগেয়ে মহাপুর'ণে দমচরিতে 
চতুষ্িংশদখিকশততযোহধ্যয়ঃ। 

পঞ্চত্রিংশদধিকশততর্মোৌহধ্যায়ঃ | 
সা ঠিস 

মার্কগেয় উবাঁচ। 

ইন্ত্রসেলানমাজ্তপ্তঃ স গন্ধা শুদ্রতাপসং। 

মমাচষ্টে যথাগ্রোক্ং দমায় নিধনং পিতুং ॥. 
তাপদেন সমাধ্যাতে দমন্তেন পিতুর্নধে। 

ক্রোধেনাতীৰ জঙজাল হুবিষেবাগ্রিকদ্ধ তঃ | 

স তু ক্রোধাগ্সিন। ধীরে! দহামাঁনে! মহামুনে। 

করং করেণ নিম্পিষা বাক্যমেতছুপাচ হ।॥ 

অনাথ ইব মে তাতো ময়ি পুজে তু জীবতি। 

ঘাতিতঃ সুনৃশংসেন পরিভূয় কুলং মম ॥ 

স্তায়বাদে! জনে তদ্যাপ্যেষ ক্লৈবাতৎ ক্ষমাম্যহম্ 

ুবৃন্বশাস্তো শিক্টানাং পালণেহধিকৃতা বয়ম্! 

পিতরঞ্ধাপি শিহতং দৃষ্ট। জীবস্তি শত্রবঃ ॥ 

তৎ কিমেতেন বন! হাঁ তাঁতেতি চ কিং পুনঃ 

বিল।পেনাত্র যৎ কৃতাং তদেযোইর করোম্যহম্। 

যদ্যহং তস্য রক্কেন দেহোখেন বপুষ্মতত | 

নকরোমি গুরোত্তৃপ্তিং তত প্রবেক্ষ্যে ছুত'শণম্ ॥ 

তচ্ছোণিতেনোরককর্শম তন্য 

তাতন্য সংখ্যে পিণিগাঁতিতস। | 

মাংসেন সন্যগ্দ্বিজভে।জনঞ্ 

নচেৎ প্রবেক্গণাম হুত।শনং তৎ ॥ 

সাহাযামন্যান্রদেধযক্গ- 

গন্ধর্ববিদ]াধরনিদ্ধনজ্বাঃ | 

কুর্বস্তি চেৎ তানণি চাক্সপুটগ- 

ভন্দীকরোমোষ রুষা সমেতঃ ॥ 

নিঃশৃরমাধর্শিকম প্রশস্তং 
তং দাক্ষিণাতাং সমরে নিহতা | 

ভোৌঁক্ষ্যে ততোইহং পৃথিবঞ্চ কৃত্ণীং 

বহ্ছিং গ্রবেক্ষ্যাম্যনিহত্য তং বা ॥ 

সুর্মতিং তাঁপসবৃদ্ধমৌনিনং 

বনস্থিতং শাস্তবচোখিবি্ম্। 

হস্ত/হমদ্যাখিলবদ্ধুমিত্র- 

পদাত্তিহস্ত্যখ্ববলৈঃ সমেতম্॥ 

এষোহ্হমাদায় ধম্ুঃ সথজ্জো। 

রখী তখৈবারিবলং গমেত্য । 

মার্কগ্ডেয়পুরাণমৃ। 

পতিদেহমুপার্লিষা বিবেশগ্রিং মনস্থিনী ॥ করে।মি ৰৈ ধৎ কদনং সমস্তাঃ 
প্রান্ত মে দেবগণাঃ সমেতাঃ। 

যে। যঃ সহায়ে। ভবিতাঁদ্য তম্য 

ময় সমেতস্য রণায় ভূয়ঃ। 

তসাাশ নিঃশেষকুলক্ষয়ায় 

সদুদাতোহহং নিজবাছুসৈত্যঃ | 

যদি কুলিশকবোহনম্মিন সংযুগে দেবরাজঃ 

পিতৃপতিরথ চৌগ্রং দণ্ডমুদ্যম্য কোঁপাৎ। 

ধনপতিবরুণা্কী রক্ষিতুং তং যতস্তে 
শিশিতশরববৌধৈর্ঘাতয়িষ্যে তথাপি ॥ 

নিয়তমতিরদেষঃ কাননাখগুলৌকো- 

নিপতিতফলভক্ষঃ সর্বভূতেষু মৈত্রঃ। 

গ্রভবতি ময়ি পুক্রে হিংসিতো৷ যেন তাঁতঃ 

সিশিতরুধিরতপ্তাস্তসা সম্তদা গৃধাঃ ॥ 

ইতি মার্কগেয়ে মহাঁপুরাণে দমচরিতে গঞ্চ 

ব্রিংশদধিকশভতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
পপ লস 

টত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | 
8৯2 

মার্কগের উবাঁচ। 

ইতি গ্রতিজ্ঞায় তদ। নরিষ্যস্তসুতে দ্মঃ | 

কোপামর্ষবিবৃত্ত।ক্ষঃ শশ্রমাবৃতা পাঁণিন। | 

হা! হতোহন্ীতি টিতবং ধাঁতা দৈবং বিনিন্দা £ 

প্রোবাঁচ মন্ত্রিণঃ সর্বানানিনায় পুরোহিতম্। 
দ্রম উবাচ। 

যদদা যুক্তং তদ্বত তাতে প্রান্তে স্রালয়ম্। 

শুঁতং ভবস্তির্যৎ প্রোক্তং তেন শুদ্রতপন্দিনা। 

বৃদ্ধন্তপস্বী স নৃপে! বানপ্রস্থে ব্রতে শ্হিতঃ ॥ 

মৌনব্রতধরঃ শস্তা মন্মাত্র। চেন্দ্রসেনয়। ॥ 

গো কং সংপৃষ্টয। সর্ধং তথ! তথং বপুম্মতে। 

মূ চ খড়ধং সমাকৃষ্য যথানব্যেন গাণিন। ॥ 

রুত্ব' জঘান ছুষ্টাত্বা লোকনাথমনাথবহৎ। 

ম/ত। চ মাং সমুদ্দিগ্ত ধিক্শব্বং কুর্ধতী সত্তী। 

মন্দভাগং গত শ্রীকং প্রবিষ্ট হব্যবাহনম্। 

সমলিঙ্গ্য নরিষ্যন্তং প্রবিষ্টা জিদ্রশালয়ম্॥ 

সোহ্হমদ্য করিষ্যামি য্সে মাতুরুদীরিতম্। 

হস্তাশ্বরথপাদাতং সৈন্তধ্চ পরিকল্পতাম্ ॥ 

অনিবার্ধ্য পিতুট্বরমহত্ব। পিতৃঘ।তকম্। 

অনত্ব। চ বচো মাতুর্ধীবিভূং কিমিহোতঘে! 



সপ্তাত্রংশদধিকশততমোতিধ্যায়ঃ। 

মার্কণেয় উবাঁচ। রী 
যনন্্িণন্তদ্বচ: শ্রুত্বা হা! হেত্যুক্ত1 তথা চ তৎ। 

কৃতবস্তো বিমনসঃ সভৃত্যবলবাঁহনাঃ ॥ 
নির্যযুঃ সপরীবারাঃ খঙ্জাশক্তষ্টিপাঁণয়ঃ। 
গৃহীত্বা চাঁশিযে। বিঞাঙ ত্রিকালজ্ঞ!ৎ পুরোধসঃ 
অহিরাড়িব নিশ্বদা দ্মঃ প্রায়াদ্বপুষ্মতম্। 

নীমাঁপালাদি সামন্তান্ নিল্বন্ যামাদিশি ত্ববন্ ॥ 
ক্রদদনন্থতেনাপি দমো জাঁতো বগুল্মতা। 

আয়াতঃ সপরীব।রঃ সামাঁত্যঃ সপরিচ্ছদঃ | 

অকম্পিতেন মনসা! স্বটসন্তান্তাদিদেশ হ। 
দুহঞ্চ প্রেষয়ামাস নির্গম্য নগরাদ্বহিঃ ॥ 
তবং শীপ্ততরমাঁগচ্ছ নরিষাস্তঃ গ্রতীক্ষতে। 
সভাঁ্প্যঃ ক্ষজরনন্ধে। তং সমায়াঁহ মমাম্তকম্ | 
এতে মদ্ধাছুনির্,কাঃ পীতা বাণাঃ শিলাশিতাঃ। 

ভিন্বা শরীরং অংগ্রাঁমে পাস্যস্তি রধিরং তব ॥ 
মার্কণেয় উবাঁচ। 

্রত্ব| দমস্তব তৎ সর্ব দূতপ্রোক্তং যমো তরন্। 
তব! গ্রতিজ্ঞাং পূর্বে/কাং নিশ্বমনবগেো! থা ॥ 
আতহুয় সমরে চৈনং পুমান্ সন বিকখতে। 
ততো যুদ্ধমতীব।সীন্দমগ্য চ বপুম্মতঃ ॥ 
বণী চ রথিন] নাগে। হস্তিনা হয়িন] হয়ী। 
অধুুধযত বিপ্রর্ষে স যুদ্ধস্তমুলোইভবত ॥ 

পশ্রাতাঁং সর্ধদেবানাং সিদ্ধগন্দর্বযজিনাম্। 

টকম্পে বনুধা ব্রহ্মন্ যুধ্যমানে দমে জুধা ॥ 

নগজে ন রী নাশ্বস্তস্য বাঁণসহস্ত যঃ। 
ততো দমেন যুযুর্ধে সেনাধক্ষো বপুষ্মতঃ ॥ 

হদি বিব্যাধ চ দম ইযুণ1 গাড়মন্তিকে। 
তশ্মিন নিপতিতে সৈনাং পলায়নপরং যযৌ। 
সস্বামিকং ততঃ প্রাহ দমঃ শক্রদমস্তথ) | 

দ্রম উবাচ। 
কযাহি দুষ্ট পিতরং ঘাতয়িত্ব। তপন্থিনম্। 
অপন্রঞ্চ তপস্যন্তং ক্ষত্রিয়োহসি নিবর্ততাম্ ॥ 

মার্কগেয় উবাচ। 
তিতে। নিবর্ত্য সদস্তো যোদয়ামাস সানুজঃ | 

সপুত্রঃ সহ সম্বন্ধিবান্ধমবৈধু'যুধে রথী ॥ 
তত: শরাদনান্থুজৈর্ব।গৈর্ব্যাপ্তং নভো দিশঃ। 
দনঞ্চ মরথং সাশ্বং বাণজাঁলৈরপূরয়ৎ | 
ততঃ পিতৃবধোখেন কোপেন স দমস্তথ|। 

১৮৩ 

সম্বন্ধিনন্তথ।মত্রাণানয়দ্ঘমনাদনম্ঞ। 
বপুষ্মান্ ম রথী ক্রোধানিহতায্মজবান্ধব£ | 
যুযুধে চ দমেনাজৌ শর্রোশীবিষোপটমঃ ॥ 
চিচ্ছেদ তস্য তান্ বাঁণান স চাস চ মহামুনে। 
বুযুধাতেইতিনংরন্ধৌ পরম্পরবটধষিশো ॥ 
পর্পরশবাঘাতবিচ্ছিন্নধনুষৌ তথা । 
গৃহী হখডীবুদ্বীর্ষ। চিক্রীড়াতে মহা'বলো ॥ 
দমঃ ক্ষণং নৃপং ধ্যাত্বা গিহতং পিতরং বনে। 
কেশেঘাকৃষ্য চাক্রমা নিগাত্য ধরণীতলে। 
শিবোধবায়াং পাদেন ভুজমুদাম) চাত্রবীৎ ॥ 

দম উবাচ। 
পণ্ঠন্ধ দেবতা: সন্না মানুষাঃ সিদ্ধপন্নগাঠ। 
পাট্যমাণং হি হদয়ং ক্ষত্রবন্ধোব্বপুষ্ম তঃ ॥ 

মার্কখেয় উবাচ। * 
এনমুক্ত।া চ নদমে হৃদয়ং পাট্য চাসিনা। 
ঘাতুকামশ্চ স স্থরৈঃ ক্ষতজেন নিবারিতঃ ॥ 
ততণ্চ করিতস্তমা রক্চেটেবোদকক্রিয়াম্। 
বপুষ্মতশ্চ ম'ংসেন পিগুদানং চকার হ॥ 

ব্রঙ্মণান্ ভোজয়ামান রক্ষঃকুলনমুস্তবাঁন্। 

আনৃণ্যং প্র[প্য স পিতুঃ পুনঃ প্রায়াৎ স্বকং 

পুরম্্॥ 
এবন্িধ] হি রাজানে] বভৃবুঃ সুরধ্যবংশজাঃ | 
অন্যেহপি স্ৃধিয়ঃ সুরা যজানো। ধর্মকোবিদাঃ ॥ 

বেদাস্তপাবগাংস্তাংশ্চ ন সংখ্যাতুমিহোত্সহে। 
এতেবাং চরিতং শ্রত্বা নরঃ পাপাদ্ধিমুচাতে ॥ 
ইতি মার্কগেয়ে মহাপুরাণে যট্ত্রিংশদধিক- 

শততমোইধ্যায়ঃ। 
কাযা পল শপ 

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 
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পক্ষিণ উচ্ঃ। 
ইত্যেনমৃক্ত | স যুনির্মকওেয়ে! মহাতপাঁঃ। 
বিস্যক্া ক্রোষ্টকিঞ্চপি চক্রে মাধ্যাহিকীঃ 

ক্রিয়া; | 
অশ্মাভিশ্চ তং তন্মদ্ঘৎ তে প্রোক্জং মহামুনে 
অনাদিসিদ্ধমেতদৈ পুরা প্রোক্কং হয়তবা । 
মা্কণডয়াম্ন মুনরে যু €ং কথিতং তব। 

চিচ্ছেদ তান্ শরাংস্তেষাং বিবাধাঙ্গেবু তানপি; পুণ্যং পবিব্রমা দুষ্যং সর্ধ্বানার্থমি দ্ধিদম্ |. 
একেনৈকেন বাণেন সঞ্চ পুজাংস্থথানুজান্। পঠনাং শৃণ্তাঞ্চাপি সর্বপাপৈঃ প্রযুচাতে। 



১৮৪ 

পিত!পুজরসা সংবাদক্তথ! স্থষ্িঃ দবয়স্ুবঃ। 
তথ| মনূনামুৎপত্তীঃ রাঁল্ঞাঞ্চ চরিভং মুনে ॥ 
অন্মাভিরেতৎ তে প্রেক্তং কিমন্তৎ শ্রোতুমিচ্ছি 
এতান্ সর্্বান্ নরঃ শৃণৃন্ পঠন্নপি সভান্থু চ। 
বিধুয় সর্বপাপানি ত্রহ্মণ্যেৰ লয়ং ব্রজেৎ ॥ 
অষ্টাদশ পুযাপঃগি যানি গ্রাছ পিতামহঃ| 
তেযাস্ত সধমং জেয়ং মার্কগেয়ং সুবিশ্রাতম্॥ 

ব্রাহ্ম পান্সং বৈষ্ঞবঞ্ধ শৈবং ভাগবতং তথা। 
তথান্তমলারদীয়ঞ্চ মার্কণেয়ঞ্চ সগ্তমম্ ॥ 
আগ্েয়মষ্টমং প্রোক্ং ভবিষ্যং নবমং শ্বৃতস্। 
দশমং ব্রদ্মবৈবর্তং নৃলিংহৈকাদশং তথ] ॥ 
ধারাহং দ্বাদশং ভ্যোত্রং স্কান্দমত্র ত্রয়োদশম্। 

চকু্দশং বামনকং কৌর্মং পঞ্চদশং তথা ॥ 
মাতসুঞ্চ গারুড়কৈব ব্রহ্ধাপ্তঞ্চ ততঃ পরম্। 
অষ্টাদশপুরাণানাং নামধেয়ানি যঃ পঠেৎ। 
জিসন্ধাং জপতে নিতাং সোহশ্বমেধফলং লভেৎ। 
চতুঃগ্রশ্ননমাঁযুন্তং পুরাণং মার্কগসংজ্ঞকম্ | 
শ্রতেন নশ্ঠতে গাপং কল্পকোটিশতৈঃ কৃতম্। 
ত্রহ্মহত্যাদিপাপাঁনি তথান্তান্তশুডানি চ॥ 
তানি সর্বাণি নশ্তস্তি তৃূলং বাতাহতং যথা । 
পুফষরনানতং পুণ্যং শ্রবণাদস্য জায়তে ॥ 

বন্ধা। বা মৃতব্স! বাঁ শূণোতি ষদি তত্ততঃ। 
সাপি ৰৈ লভতে পুত্রং সর্বলক্ষণসংযুতম্। 
ধনধান্যমবাপ্রেতি স্বর্গলোকং তথাক্ষয়ম্॥ 

স্থরাপশ্চোগ্রকর্্ন। চ শ্রুত্বৈতৎ সকলং নরঃ। 

সর্বপা পবিনির্ঘক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে। 
আম়ুরারোগ্যটমৈখধ্্যং ধনধান্যস্থতাঁদিকম্। 
বংশটঞচব ব্যবচ্ছেদী প্রাপ্রোতি দিজসত্তম ॥ 
শ্রত্বৈভৎ সকলং বিপ্র যতকুর্যযাৎ তন্নিশা ময়। 
অগ্নিং সমাধায় ততো] হোমং কুর্ধ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ 
ধ্যাত্বা গুরাণং গোবিন্দং হত্গদ্পে গুনিসত্তম | 
পৃূজাং বপুক্ষতৈর্বট্যেগন্ধমল্য।ম্বটরস্তথ| ॥ 
বাচকস্ত সগত্বীকং পুজয়েম্মুনিসত্তম | 
বাঁচকায় ততে। দেয়! গৌঃ: সবৎস] পয়শ্শিনী ॥ 
ভূমিঃ পস্যবতী বিপ্র হিরগ্যং রজতং ভথ|| 
যথাশক্ক্যা চ দাতবাং নৃটপগ্রণামাদিবাহনম্ ॥ 
বাচকং তোবর্িত্ব! তু স্বস্তীতি সমুদীরয়েৎ। 
অপৃজ্য বাচকং স্তর শ্লে(কমেকং শৃণোতি হি॥ 
নাসৌ। পুণ্যমবাপ্সে।তি শাঞ্জচৌরঃ স্থৃতো। বুটধঃ। 

মার্কগেয়পুরাণমৃ। | 
রর আপ্দাবেব কৃত1 যে চ প্রশ্ন হি চতুরত্বয়। ॥ ন তঁসা দেবা: প্রীণত্তি পিতরে নৈৰ পুত্রকান্। 

দত্তং শ্রান্ধং ন চেচ্ছত্তি মানতীর্ঘকলং নচ। 
লভতে শাপ্ষচৌরোইসো নিদ্দিতো। বেদ পাঠকৈ; 
মার্ক্য়সমাপ্ড তু হযৎমবং কারয়েছুধঃ। 
ধেন্ুুং পয়ন্থিনীং দদ্য'ৎ দর্বপাপবিমুক্তয়ে ॥ 
বসনানি চ রত্বানি সপত্বীকদিজাতয়ে। 
কুগুলে কঞ্চকোষ্ীষং শযাঁং সোপদ্করাঁমপি ॥ 
মোপানৎ করকং স্বর্ণমুদ্রিকাং পপ্তধান্যকম্ | 
কাঁংস্যপাত্রং ভোজনার্থং ঘ্বতপাল্রসমন্থিতম্ ॥ . 

এবং কৃতে ছ্বিজশ্রে্ঠ কৃতকৃত্যো! ভবেয়রঃ। 
তশ্বমেধসহতস্য রাজহ্য়শতস্য চ॥ 

ফলং বৈ সমবাঁপ্পোতি শ্রত্বা সম্যগ্বিধানতঃ। 
ন চৈব যমভীতিঃ স্যান্ন তসা নরকাস্তয়ম্॥ 
সর্ধপাপাবশির্শ,ক্তঃ পুনাত্যেকোতরং কুলম্। 
অবিচ্ছিন্নঃ সদ1 বংশে! ভবিষ্যতি ন সংশয় | 
স গচ্ছেদিন্রলোকঞ্চ ব্রঙ্গলোকং সনাতনম্। 
চ্যুতস্ততঃ পুনর্নৈব স ভবিষ্যতি মানবঃ ॥ 
পুরাণশ্রবণাদেব পরং যোগমবাগু,়াৎ। 
নান্তিকায় ন দাতবাং বৃষলে বেদনিন্দকে ॥ 
গুরুবিদ্বেষকে চৈব তথ! ভগ্ব্রতেষু চ। 
পিতৃমাতৃপরিত্যাগে সুবর্ণন্তেয়িনে তথা ॥ 
ভিন্নমর্ধ্যাদকে চৈব তখৈব জ্ঞাতিদষকে। 
এতেষাং নৈব দাতব্যং পাপৈঃ কণঠগতৈরপি| 
লোভাদ্বা যদ্দি বা মোহান্তয়াদ্াপি বিশেষত£। 
পঠেদ্ব। পাঠয়েদ্বপি স গচ্ছেনধরকং ধ্রবম্॥ 

দৈমিনিরুবাঁচ। 
ভারতে নাভবদ্যন্মে সন্দেহক্ফোটনং ছ্ির্জাঃ। 

তত্ভবত্তিঃ কৃতং মৈত্রাৎ কশ্চিদন্যঃ করিষ্যতি ॥ 
যুয়ং দীর্ঘ।যুষঃ স্থোচ্চৈর্নীরোগ। বৃত্তিনংযুতাঃ। 
মাংখ্যযেগে তথ। চান্ত বুদ্ধিরব্যভিচারিণী ॥ 
পিতৃশাপকৃতাদোধ।দৌর্মনস্যং বাটপতু বঃ। 
এতাবহুক্ত। বচনং স গাম শ্বমাশ্রমম্ ॥ 

চিন্তয়ন্ পরমোদারং পক্ষিণাং বাক/মীরিতম্। 
লৈমিনিঃ সুমহাভাগঃ পৃজযিতব দ্বিজোতমান্| 

ইতি মার্কগ্ডেয়ে মহাপুরাঁণে সপ্তত্রিংশদধিক- 
শততমোহ্ধযায়ঃ। 

সমাগুমিদং পুরাণম্। 

ও শং সর্কেত্য; | 



৩) 

নমঃ ভগবতে বাহদেবাযর়॥ 

মাকণ্ডেয়পুরাণ। 
প্রথম অধ্যায়। 

যোগিগণ ভক্কিপবিত হৃদয়ে যাহার বন্দনা করেন, যাহ] আবিদ হইয়াই বিক্ষেপ সহকারে 
তৃর্পোক, তুবর্লোক ও স্বর্পোক অতিক্রম করিযাছিল এবং যাহ। নিশ্চয়ই ভবভয়ান্তি বিনাশ করে; 
মেই হশিপদকমলযুগল তোমাদের পবিরতা বিধান করন । 

যিন ক্ষারদাগরগর্ভে অনস্তেব ফণনণ্ড"ল শয়ন করিয়া থাকেন, ধিনি নিখিল পাঁপ তাঁপ 
একবাবেই বিনাশ কবিতে পারেন এনং ধাহার নিশ্বাসে সলিলরাশি গ্রবঙবেগে আন্দোলিত ও 
ততগ্রভাবে জলবিন্দু নকল উদ্ধে উৎক্ষিপ্র হওয়াতে, সবিৎপতি ভয়ঙ্কর মুর্তি ধারণ করিয়া, যেম 
নবেগে ঘৃতা করে, সেই ভগবান্ মধুস্থদন তোমাদেব সকলকে পালন করুন। 

নারায়ণ, নর, নরোত্বম ও দেবী সরশ্বতীকে নমস্কার করিয়া, পরে জয় উচ্চারণ করিষে। : 
বাপের শিষ্য পরমতেজন্বী জৈমিনি তপ/স্বাধ্যায়নিরত মহামুনি মার্কতেয়কে জিজ্ঞাস! 

করিলেন, ভগবন্! মহাত্মা ব্যাপ যে ভারতকথা কীর্তন করিয়াছেন, উহা যেমন জাতিশুদ্ধিসম্পন্ 
ও সাধুশবসমূহে অলস্কৃত, সেইরূপ বিবিধ অমল. শাস্ত্রলমুচ্চয়ে পরিপূর্ণ। উহাতে পূর্ববপক্ষ ও 
উত্তরপক্ষ উভপ্ভই আছে। বিষ যেমন দেবগণের ও ব্রাঙ্গণ যেমন ছ্িপদসমূছের প্রধান এবং 
ইষণেব মধ্যে চুড়ামণি, আঘুধের মধ্যে বজ্র ও ইন্জ্রিয়ের মধ্যে মন যেমন শ্রেষ্ঠ, মহাভারত $ 
তেমন সমুদয় শাস্ত্রের মধ্যে উৎকৃষ্ট । উহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এবং তাহাদের 
পরম্পরের অব্যাঘাতে যথাযথ প্রযোগবিধিও ধণিত আছে। এইজন্য এই মহাভারক্কই উৎত্ৃষ্ঠ 
ধর্মশান্্। অন্ুন্তম অর্থশান্ত্র, অত্যুন্তম কামশান্্ ও উৎকৃ্ মোক্ষশান্ত্র। ফলতঃ) ধীমান্ ব্যাসদেব 
ইহাকে চতুর্বিধ আশ্রমপর্দ্েরইে আচার ও স্থিতির সাধনরূপে প্রণধন করিয়াছেন। এই মহা শান্্র 
ভারত বহুল বিস্তৃত হইলেও, উদারবুদ্ধি বেদব্যাস ইহাকে এন্সপে রচনা করিক্বাছেন যে, কোনরূপ 
বিরোধ ইহাকে অভিস্থত করিতে পারে না। বেদব্যাসের বাক্যনূপ সলিলরাশি বেদরূপ অতুযুচ্চ 
পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া, কুতর্করূপ পাদপপরম্পর! নিমূ্লন করত সমগ্র বন্ুধার পবিত্র 
বিধান করিয়াছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত এই পঞ্চম বেদ মহাহদ স্বন্নপ। স্থমধুর শব সকল উহার 
মহাহংস, বিবিধ মহাখ্যান উহার উত্কৃষ্ট পঞ্ম এবং কথ! সকল উহার বিপুল সলিলদংগ্রহ। 

ভগবন্! আমি এই ভারভাথ্যান যথাযথ বিদ্িত হইবার মানসে আপনার শরণাপর হইয়াছি। 
তগবান্ জনার্দন নিপুণ হইলে9, কিজন্ত মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ? সেই একা দ্রৌগদীই 
বা কিজন্য পঞ্চ পাগ্ডবের মহিষী হইয়াছলেন? এবিষয়ে আমার অতিমাত্র সনগেহ জম্িয়াছে। 
বলব স্বনং পাপের প্রশমন কর্তী। হইলেও) কিন্ুন্ত তীর্ঘযা ত্রাগ্রনঙ্গে ব্রঙ্গহত্যাপাতকের পরিহার 

করিয়াছিলেন? পাগুবগণ মাহাদের নাথ, সেই মহারথ দ্রৌপদীর পুত্রগণই বা কিজন্ত অনাথের 
হায় অবিবাহিত দশায় নিহত হইলেন ? আপনারা মাদৃশমূড়বুদ্ধি জনগণের সর্বদাই জ্ঞান বিজ্ঞান 
বিধান করেন। অতএব উল্লিখিত ঘটন! সকণ বিস্তারপূর্বক কার্তন করুন। 

অষ্টাদশদোষবিরহিত মহাষুনি মার্কগেয় জৈমিনির এই কথা শুনিয়া বলতে লাগিলেন, 
রতি আমাদের ক্রিয়াকাল উপস্থিত। বিস্তারপূর্ধবক বলিবার এ সময় নছে। বাহার! বিস্তার 
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পুর্ব বলিয়া, তোমার সন্দেহ দূর করিবে, সেই পক্ষীগণের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
পিঙ্গার্ষ, বিবোধ, হ্মপুত্র ও সুমুখ, দ্রোণের এই চারি পুত্রই শান্ত্রচিন্তক ও তত্বজ্ঞ। তুমি বিদ্ধ, 

পর্বতের কদরমধ্যে তাহাদের নিকট গমন করিয়া, উক্ত বিষয় জিজ্ঞাম! কর। মাকগ্ডেয় এইবূপ 

কহিলে, দ্ৈমিনি- বি্ময়োৎফুল্ল লৌচনে গ্রত্যুন্তর করিলেন, ব্রঙ্গন্! পক্ষী মান্ুন্যর স্থাঁয় কথা 
বপিতে পারে, ইহা! নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয়। তাহারা পক্ষিযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও, কিপ্গগে 

এরূপ জ্ঞান সম্পন্ন হইল? তাহাদিগকে দ্রোণপুত্রই বাঁ কিজন্ত কহিয়। থাকে? দ্রোণই বা কে, 

বাহার চারি পুত্রেরই প্ররূপ ধর্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে? 
মার্কগেয় কহিলেন, পূর্বে নন্দনকাননে বাহ! ঘটিয়াছিল, অবহিত হইয়! শ্রবণ কর। 
দেবধি নারদ নম্দনে গমন কারয়া, অবুলোকন করিলেন, দেবরাজ ইন্তর পুংস্চলীগণের মধা- 

ৰর্তী হইয়া, তাহাদের মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়। আছেন। খধির দর্শনমাত্র শচীপতি তং. 
গণাৎ গাতরোখান করিয়া, শ্বকীয় আপন তাহাকে প্রদান করিলেন। ইন্ত্রকে উঠিতে দেখিয়া, সেই 
গ্লেবাঙ্গনাগণও বিনয়াবনত হইয়া, দেবধিকে প্রণাম করিলেন। ঈদেবষি যথাযথ অভ্যর্চিত হইয়া, 
দেবরাঞ্জ উপবেশন কথ্িলে, মনোহারিণী কথা নকল বলিতে আরম্ভ করিলেন। 

দেবরাজ কথাত্তরে সেই মহামুনিকে জিজ্ঞানা করিলেন, এখানে রস্তা, মিশকেশী, উর্বশী, 
তিলোত্তম।, ত্বতাটী, মেনক! প্রভৃতি মকলেই উপস্থিত আছে। ইছাদের মধ্যে যাহীকে আপনার 
পছন্দ হয়, নৃত্য করিতে আজ্ঞ। করুন। 

দেবরাজের কথ। শুনিয়া,. দ্রেবধি সবিশেষ চিস্ত করত, অপ্ারাদিগের সকলকেই কহিলেন, 

তোমাদের মধ্যে আপনাকে সর্বাপেক্ষা মমধিক রূপ, গুণ ও ওদার্যযশালিনী বলয়! যাহীর জ্ঞান 
আছে, সেই আমার সমক্ষে নৃত্য করুক। কেননা, গুণরূপবিহীন! রমণীর কোন বিষয়েই সাদা 
সপ্তব নহে। সুন্দর অনুষ্ঠান সম্পন্ন ৃত্যই নৃত্য বলিয়। পরিগণিত, তদিতর নৃত্য বিড়ম্বনা মাত্র। 

মার্কগডেয় কহিলেন, দেবধির বাক্যপমকালেই তাহারা সকলে পরস্পর বলিতে লাগিল, 
আমিই গুণাধিক, তুমি নহ, তুমি নহ। তাহাদের এইগ্রকার সন্ত্রম সন্দর্শন করিয়া, ভগবান্ 

পাকশামন বলিতে লাগিলেন, তোমরা এই দেবধিকে পিজ্ঞাসা কর। ইনিই তোমাদের মধো 
গুধাধিকার নির্বাঁচন করিবেন । অপ্পরার! ইন্দ্রের ছান্দান্ুবর্তিণী হইয়া, নারদকে জিজ্ঞানা করিলে, 

তিনি তাহাদিগকে কাইিলেন, মহধি দুর্ধাসা হিমাচলে তপন্তা করিতেছেন । তোমাদের মধ্যে থে 
উহাকে বলপূর্বক ক্ষৃতিত করিতে পারিবে, সেই আমার মতে সকল অপেক্ষায় সমধিক গুণশালিনী 

তাঁহার এই কথ। শুনিয়া, সকল্পেরই কলেবর কম্পিত হইয়। উঠিল। তখন সকলেই পরম্গ? 

ধলিতে লাগিল, আমাদের ইহ! সাধ্য হইবে না। তাহাদের মধ্যে বপুনায়ী অগ্চার! পুর্বে বনুধা। 
যুনিগণের বিক্ষোভ সম্পাদন করিয়াছিল । তজ্জন্ত গর্ব্বিতা হইয়া কহিল, আমি অদ্য সেই ছিমাচতে 

গমন করিয়া, দেহরথের যস্ত। ছুর্দাপাঁকে ম্মরনূপ শঙ্ত্রের আঘাতে ছিশ্নরশ্মি করিয়।, তদীয় বুদ্ধির? 

সারথিকে বিপপে আনক্কন করিব। তিনি ব্রদ্ধা। বিষু বা ম্বয়ং মহাঁদেবই হউন অনা কামবাণ 

ভাহার অন্তর ক্ষতাঁকুলিত করিব। এই বঙিয়াই মে হিমাচলে প্রস্থান করিল। মহষির তপঃপ্রভা্ 

সিংহ ব্যাপ্রাদি হিংভ্র জন্ধ সকলও শাস্তন্বভাব অবলম্বনপৃব্বক তত্রত্য আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে 

বপু, মহধির আশ্রম হইতে ক্রৌশমাত্র ব্যবধানে অবস্থিতি করিয়া, পুংস্কোকিলের ন্যায়, নুমধঃ 
প্বরলহুরী বিস্তার নহুকারে গান করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া মহধির অন্তরে বিশ্ময়রয়ের সা 
হইলে, তিনি তাহার সমীপে গমন করিলেন। অনস্তর তাহাকে দর্শন করিয়াই, তাহার ছুরভি রি 

বুঝিতে পায়ি়া, আত্মাকে সুুযত করত, ঝৌধামর্ষের বশীভূত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, আঁ 

'আকাশবিহারিণি! ভুমি মদোদ্মত্া হইয়াছ, সেইজন্যই আমার অতিকষ্টে অর্জিত তপন্তার বি" 
সাধনপুরঃসর আমাকে ছুঃখ দিতে আসিয়াছ। বুঝিপাম, তৌমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে। অতএ 

সামার জোধে কলুবীক্ৃত্| হইয়া, ভোমাকে পক্ষিষোনিন্ডে জ্মগ্রহণপূর্ধবক ঘোঁল বৎসর অরি 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ৩ 
'্বাহম করিতে হইবে। পক্ষিণীরূপধারিশী তোমার গর্ডে পুত্রচতুষটদবের জন্ম হটবে। কিন্তু ভাহাদের 
লাঁনপালনার্দিজনিত কোনরূপ প্রীতি ভোগ না করিয়াই, শস্তরপৃতা হইয়া, গুনরা স্বর্গে সমাগত 
হইবে । যাহ! বলিলাম, ইহাতে আর দ্বিরুক্তি করিও ন|। | | 

মহ্ষি দুর্বাসা ক্রোধলোহিত লোচনে সেট মানিনীকে এইগ্রকার অসঙ্থ বাক্য অবণ বয়া- 
ইয়াই, সেইস্থল ত্যাগ করত মন্দাকিনীতে গমন করিলেন। 

ইত্তি বপুশাপ নাম প্রথম অধ্যাঁয়। 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

মার্বতেয় কহিলেন, স্বারিষ্টনেমির পুত্র পক্ষিরাজ গরুড়। গরুজ্জের পুত্র লম্পাতি। লম্পাতিক্ব 
পুর সুপার্খ। ভুপার্থের পুত্র ক্রুর্ভি। কুস্তিব পুর প্রলোলুপ। প্রলোলুপের ছুই পুত্র, কম্ব ও 
কন্ধর। তন্মধ্যে কঙ্ক কৈলাসশিখরে গমন করিয়া, অবলোকন করিল, কুবেরের অনুচর নিশাচর 
বিদান্রপ ভার্ধ্যাসহায় হইয়!, দুনির্মল মাল্যাম্বর পরিধান করিয়া, মদ্যপানপুরঃসর অমলশোডন 
শিলাপটে আগীন রহিয়াছে। দর্শনমাত্র নিশাচর ক্রোধভরে কহিল, রে বিহগাঁধম | তুমি কিজন্ত 
এখানে আদিলে ? দেখ, আমি স্ত্রীপান্লিধ্যে অবস্থিতি করিতেছি। স্ববুদধি ব্যক্তির! এইরূপ মৈথুন- 
সময়ে কখনই কাহার নিকট আগমন করে না। 

কঙ্ক কহিল, এই হিমাচল দাধারণের সত্বাম্পদীভৃত। হুতরাং ইহাতে তোমারও যেমন, 
আমারও তেমন, অধিকার আছে। 

আবার, তুমি আমি ভিন্ন অন্তান্য প্রাণিগণেরও ইহার উপর সমান প্রতুন্তা'আছে। অতএৰ 
ভে।মার ইহাতে আমার বিয়। অভিমান করিবার বিষয় কি? 

মার্কগের কহিলেন, কম্ক এইপ্রকাঁর কহিবামাত্র, রাক্ষম তৎক্ষণাৎ তাহাকে খঙ্গাধাঁতে 
ছিন্ন করিয়া ফেলিল। বন্ধর ভ্রাতার নিধনবার্তা শ্রবণ কবিয়া, ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া, বিদ্যুজপের 
নিধনসাধন মানস করিল। তখন কৈলাসখিখবে গমন করিয়া, প্রথমে জ্যেষ্ঠ ভাতার অস্ত্ে্ি 
সদাধান করিল। অনন্তর (কাধে ৪ অনর্ষে নিবৃন্তলোচন হইয়া, তুঙ্গঙ্গরাজের স্যার, নিখাস- 
জব পরিহার-পুরঃসর প্রবল পক্ষপবনে পর্বতচয় প্রচালিত ও বেগবশে বারিদগ্রতর্তী বিপর্যস্ত 
কিয়া, ক্ষণমধ্যেই পক্ষদ্ব়পহায়ে হিমাচল লঙ্ঘন ও রাক্ষসের অধিষ্ঠিত প্রদেশে গমন করিয়া, 
অবলোকন করিল, সে পানাসক্ত চিত্তে স্বর্ণময় পর্যযঙ্কে অবস্থিতি করিতেছে। তদীয় আম়ত- 
শোচনা ভার্যা। তাহার বাম উরু আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । তাহার নাম মনিকা । তাহার ক. . 

ধবণি পুংঘোঁকিলের ন্তায়, অতীব মাধুরধ্য-বিশিষ্ট। তদদর্শনে কদ্ধর রোষপরীত চিত্তে মেই ফদার- 
স্থিত রাক্ষদকে কহিতে লাগিল, রে স্বহ্টায্বন্! আইস, আমার সহিত যুদ্ধ কর। যেছেতু। 
ভ'ম আমার ভ্রাতাঁকে বিশ্রন্ধ অবস্থা বিনাশ করিয়াছ, নেই হেতু আমি মদমংলক্জা তোমাকে 
বমালরে প্রেরণ করিব। বিশ্বাসঘাতকত! করিলে অথবা স্ত্রী ও বালক ধিনাঁশ করিলে, যে যে লোক 
বাযেযে নরক লাত হয়, অদ্য মতকর্তৃক নিহত হইয়া তুমি তথায় গমন করিবে। 

মার্কণ্ডের কহিলেন, পতগপতি কন্ধর স্ত্রীর সান্লিধো এই প্রকার বাক্য যোগ করিলে, নিশা- 
চর রোধাবিষ্ট হইয়া, প্রত্যুত্তর করিল, আমি তোমার ভ্রাতাকে সংহার করিয়া, পুরুষকায় 
গ্রদর্শন করিয়াছি। অন্য তোমাকেও এই খোর দ্বার! নিহত ক্টরিব। রে বিগাধম ! ক্ষণকাল 
অবস্থিতি কর, প্রাগ থাকিতে আমার নিকট হইতে যাইতে পারিবে ল1। এই বলিয়াই সে 
অঙঈনপুঙসন্লিভ স্ববিমল খড় গ্রহণ করিল। তখন উদ্য়ের, গকড় ও ইত্ত্রের ভ্তার, অতুল বুদ্ধ 
উপস্থিত হইল। অনস্তর নিশাতর (ক্রাধভরে বেগে খড় উত্তোলন কিয়া, পভগেজের উদেশে 
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নিক্ষেপ করিল। পতগেন্্র ভূতল হইতে কিঞ্চিৎ উতপত হইয়া, তু দ্বার! গুড় যেমন সর্পকে, 
তথ্বৎ সেই থণগাকে গ্রহণ করিয়া, বক্ত, ও পাদতল দ্বারা তাহ! তাঙ্গিয়। ফেলিল। খড়ী তন 

হইলে, উভয়ে বাহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন পক্ষিরা্জ রাঞ্ষসের বক্ষস্থল আক্রমণ করিয়া, তাহার 
পক্ষ, পদ, অস্ত্র ও মন্তক তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। রাক্ষস বিনষ্ট হইলে, তদীয় পত়্ী পক্ষি- 
রাঞ্জের শরণাপন্ন হইয়া, কিয়ৎপরিমাণে তানপ্রক।শপুরঃসর কহিতে লাগিল, আমি তোমার 

ভার্ধ্য! হইব। তখন খগশ্রেঠ কন্ধর তাহাকে গ্রহণ করিয়া, শ্বকীয় গৃহে প্রত্যাগত হইল। 

রাক্ষপকে বিনাশ করিয়া, তাহার ভ্রাডৃথণ পরিশোধ হইল। 
মেনকার পুত্রী সেই মদনিক ইচ্ছামাত্রে বিবিধ রূপ ধারণ করিতে পারিত। কন্ধর়ের 

৭হে সমাগতা হইয়া, পক্ষিনূপ ধারণ করিল। তদবস্থাঘ় তাহার গর্ভে কন্ধরের ওরে তার্দী 

নামে কন্তার জম্ম হইল। দুর্ববানার শীপাঁনলে দর্ধদেহ! সেই অপ্গরা বপু এই কন্তারূপে জন্ম 
গ্রহণ করিল। ূ 

মন্দপালের চারি পুত্র। তাছাদের নাম জরিভীরি, ভ্রোণ ইত্যাদি। তাঁহাদের মধ্যে সর্ধ- 

কনিষ্ঠ বেদবেদাঙ্গপারগ ও ধর্্মাত়া। সে কন্ধরের অন্মত্যম্নূলারে তাকে পরিগ্রহ করিল। 
কিয়ৎকাল পর্ধ্যবসাঁনে তাক্ষ্ার গর্ভ হইল। তদ্বস্থায় সপ্ত পক্ষ অতীত হইলে, তার্া কুরুক্ষেত্র 
গমন করিল। তৎকালে কুরু পাগবগণ দাঁরুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভবিতব্যতাবশতঃ 

তার্খ্শ সেই রণনধ্ো প্রবেশ করিয়া, অবলোকন করিল, ভগদস্ত ও অর্জুন গদ্াধুদ্ধে ্রবৃত্ 
হইয়াছেন। তাহাদের শরপরম্পরা, শলভপংক্ির হ্যা, একবারেই আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া 

ফেলিয়াছে। 
এ ঘময়ে অর্জুনের কার্মীক হইতে অভীববেগবিশিষ্ট ভূজঙ্গস্ঠামল এক ভল্ল বিমুক্ত হইঘাই, 

তাক্ার জঠরত্বক্ ছিন্ন করিয়া ফেপিল। তাহাতে গর্ভশয় বিদীর্ণ হইলে, শশাঙ্কদন্নিভ অওচতুষটা, 
পরমামুর তখনও ক্ষয় না হওয়াতে, যেন তুলরাশির ন্যায়, ভূমিতে পতিত হইল। সেই অগচতুষটয়ের 
পতনদমকাঁলেই তগদত্তের স্থপ্রতীকনাঁমক গজরাজ্র কণবলদ্বিনী সুবিশাল ঘণ্ট1! অঞ্জনের 

শরপ্রহারে ছিন্নবন্ধন! হইয়া, ধরাতল আশ্রয় এবং তাহ] সমস্তাৎ সমভাবে বিদারণ কারয়া। 

পিশিতের উপরি অধিষ্ঠিত সেই অওচতুষ্টমকে আচ্ছাদন পূর্বক অবস্থিতি করিল। 
এদিকে, ভগদত্ত নিহত হইলে, বছদিন কুরু পাণ্ডব উভভয়ণর্গীয় সৈন্তের যুদ্ধ হইল। 

অনস্তর যুদ্ধ শেষ হইলে, যুধিঠির মহাত্মা ভীম্মের নিকট অশেষপর্থ্শবগীর্থ গমন করিলে, 
শমীক নামে প্রলিন্ধ সংযমী ব্রাঙ্গণ সেই ঘণ্টামধ্যগত অগুচতুষ্টায়েব অধিষ্ঠিত প্রদেশে পদা 
পণ করিলেন। বাল্যকীলবশতঃ দেই অগুচতুষ্টযের ততৎকাঁপপধ্যন্ত বাকৃষ্ফত্তি হয় নাই। 
সুতরাং বিশিষ্টরূপ বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও, তাহারা চিঠীকুচী শব্দ করিতেঠিল। সশিষা 
শমীক সেই শব্ধ শুনিতে পাইলেন। শুনিতে পাইয়া, বিশ্মধাপন্ন হইয়া, ঘণ্টা সমুত্পাঁটিত করিয়া। 
মাতা পিতা ও পক্ষবিহীন উল্লিখিত শিশুচতুষ্টয়কে দর্শন করিলেন। তাদদর্শনে তিনি বিশ্ব 

বিট হইয়!, অঙুগত দ্বিজদিগকে কহিতে লাগিলেন, দ্বিজশ্রেঠ উশন। অন্থরবাহিনীকে সুরগণের 

নিগীড়নযন্ত্রণায় পঙায়মান অবলোকন করিয়া, বথার্থ ই বলিয়াছিলেন, তোমরা পলাইও না, নিবৃৰ 

তও। কিজন্ত কাতর হইয়া, শৌরধ্য ও যশ ত্যাগ করিয়া, গমন করিতেছ ? কোথায় গেলেই বা 

মরিবে না? বিধাতী যাবৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, মনে মনে মৃত্যু কল্পনা করেন নাই, তাবৎ, 

পলায়নই করুক, আর যুন্ধই করুক, অবশ্তই বাচিয়া থাকিবে। দেখ, কেহ স্বকীয় গৃহে থাকিয়াই, 

মৃত্যুমুখে নিপাতিত হয়? কেহক্ট পলায়ন করিয়াও মরিগ়া থাকে; কেহ কেহ আবার অন্ন পান 

তোগ করিতে করিতেও মরিক্ক! যায়; কেহ কেহ বা বিলাদীপরায়ণ হইয়াও, মৃত্যুর ক্রোডশাযী 
হয়); কেহ কেহ আবার কামভোগসম্পন্ন ও সর্বপ্রকার রোগশোকশন্ত এবং শন্ত্রাঘাতে অবি- 

ক্ষভাঙ্গ হইয়া, প্রেতরাজের বস্তা শ্বীকার করিয! থাকে ) কেহ কেহ ঝ! ভগন্তা করিতে করিতে 
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মরিয়া ধায়; কেছ কেহ বা যোগাভ্যাসে নিবত খাকিয়া ৪, মৃত্যুর হম্ত অতিক্রম করিতে পারেনা। 
পুর্বে দেবরাজ ইন্্র, শত্বর অস্থরের উদ্দেশে বজ্ত প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাহাতে অনুত্বের 
হৃদয়ে আঘাত লাগিলে ও; তাহার মৃত্যু ছয় নাই। কিন্ত কাল পূর্ণ হওয়াতে, সেই ইঙ্জই আবার 
গেই বজ্জের আঘাতে দৈত্যদিগকে নিহত করেন। এই সকল অবধারণ করিয়া, তোমরা নিবৃত্ব হও) 
কোনমতেই ভয়ের বশীভূত হইও ন|। তখন দৈত্যেরা মৃত্যুতয় ত্যাগ কারয়। বিনিবৃত্ত হইল। 

এই পক্ষিত্রেষ্ঠেরাও শুক্রের সেই কথা সচ্য করিয়াছে । দেখ, ইহার! তাদশ অতিমানুষ 
যুদ্দও পঞ্চন্ব প্রা হম নাই। অয়ি দ্বিজাতিবর্গ! এই অগুচতুষ্টয়ের পত্তনই বা কোথা) আর 
সমকালেই ঘণ্টার৪ বা পতন কোথায় এবং মাংস, বস] ও রক্তরাশি দ্বারা ভূমিরট ব। আন্তরগ- 
ক্রিয়া কোথা ? ইহারা সর্থা কোন অদাধারণ প্রানী হইবে, কখনই সামান্ত পঙ্গী নহে। সংসারে 
দৈবের অনুকূলত1 মহাভাগোর পরিচয় প্রদর্শন করিয়া! থাকে । 

এই বলিক্পা তিনি অগুচহ্ষ্টয়ের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, পুনরার বলিতে লাগিলেন, 
মকলে নিবৃত্ত হও) এই পক্ষিশাবকদিগকে লইয়! আশ্রমে যাও। যেখানে ইনুর, বিড়াল, 
গ্রেন বা নকুলের ভর নাই, এরপ স্থানে ইহাদিগকে স্থাপন করিবে। অথবা, যত্বাতিশয় প্রদর্শনে 
গ্রযোজন কি? জীবগণ স্বকীয় কর্মবশেই মরিয়া থাকে, আবার বাচিয়া রহে। এই পক্ষিগণই 
এ বিষয়ের নিদর্শন । তথাপি, লোকমাত্রেরই সকল বিষয়ে যত্কুপর হওয়া বিধেয়। কেনন।, 
পুরুমকার প্রয়োগ করিলে, সাধুগণের নিন্দনীয় হইতে হয় ন|। | 

মহধি শমীকের এইপ্রকীর আদেশানুলারে সেই মুনিতনয়গণ উল্লিখিত পক্ষিশাৰকদিগকে 
ন্পূর্বাক গ্রহণ করিয়া, আপনাদের রমণীয় তাপস আশ্রমে সমাগত হইলেন। তখন মহ শমী- 
কও আপনার মনোমত বন্ত ফল, মুল, কুশ ও কুস্ুমনমূহ সংগ্রহ করিয়া, যথাক্রমে ব্রঙ্গ।, বিষুঃ, 
মহেশ্বর, ইন্্র, যম, অগ্নি, কুবের, বরুণ, বৃহম্পতি, বায়ু, ধাতা, বিধাতা ও বিশ্বদেবগণের বেদবিধি 
অনুমারে বিবিধ সৎক্রিয়া। মমাহিত করিলেন। 

ইতি চটকোত্পত্তি নাম ছিভীয় অধ্যায়। 

তৃতীয় অধ্যায়। 

মার্কগের কহিলেন, বিগ্রেন্দ্র ! মুনিমন্তম শমীক প্রতিদিন আহার, পানীয় ও যথাধখ রক্ষ- 
বিধি বিধানপূর্বক সেই পক্ষিবালকগণের পোষণ করি,ত ল'গিলন। ভাঁারা একমাসমধ্যেই 

ইতর শ্তন্নবন্মে গমন কবিতে আরম্ভ করিল। মুনিকুমারগণ তৎকালে কৌতৃহলবশে বিলোল- 
ষ্টি ইয়া, তাহাদিগকে দর্শন করিয়া গাঁকেন। তাহার সপিৎ, সাগর ও. নগরসমূহে বেষ্টিত, 
ব্চক্রাকৃতি পৃথিবী পরিদর্শনপূর্নক পুনর!য় আশ্রমে সমাগত হয়। তত্কালে তাহাদের অন্ত- 
বাম্মা শ্রমবশে ক্লান্ত হয়! উঠে। 

এইবপে তথায় থাকিতে থাকিতে, শ্বভাবসিদ্ধ প্রভাববশে তাহাদের জান গ্রকটীডূত হইল। 

তন তাহারা, মহধি শমীক শিষ্যগণের প্রতি অন্কম্পা প্রদর্শনার্থ ধর্দের যথার্থ তথ নির্বাচনে 
প্রবৃত্ত হইলে, তীয় চরণসুগপ প্রদক্ষিণ পুবঃস+ সকালেই অভিবাদন করিয়া, বলিতে লাগিল, 
মাপনি ভয়ঙ্কর মৃত হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছেন। আপর্কবই আমাদের পিতা ও গুরু। 
বেখুন, আপনি আমাদিগকে আবাদ, তক্ষ্য ও পানীয় প্রদান করিয়া! থাকেন । মাতা আমাদের 
গঙস্থ অবস্থায় মরিয়া যান। পিত1ও আমাদের পালন করেন নাই । কেধল আপনিই আমাদের 
জীবনদান করিক়াছেন। কেননা) শৈশবে আপনিই আমাদের রক্ষা! করিয়াছেন। আমর! ভুসগি- 



৬ মার্কে় পুরাণ। 

গর্ডে কসিকুলের ন্তার, শু্ক হইতে ছিলাদ। আপনার তেজ অক্ষত। আপনি তৎএরতাবেই ছণ্টা- 

সমুৎপাটন-পুরঃসর় আমাদের ছুঃখ মোচন করিয়াছেন। আবার, কবে কিন্ধপে এই জবল পদ্ষি- 

বালকসমূহ বর্ধিত হইযা,আঁকাশে আমার সমক্ষে বিচরণ করিবে) কবেই বা আমি ইহাদিগকে 

ভূমি হইতে বৃক্ষে আরোহণ করিকা, তথা হইতে অপর বৃক্ষে উান করিতে দেখিব ; কবেই বা 

আঁমার এই শ্বাভাবিকী কাস্তি ইহাদের পক্ষপবনে সমুখাপিত পাশ দ্বারা প্রচ্ছাদিত হইবে; 

ইতাঁকাঁর নানাপগ্রকার চিত্ত গ্রপঙ্গে আপনি আমাঁদের প্রত্তিপালন করিয়াছেন। সেই আমর! 

ক্রি প্রারতবয়স্ক ও তৎস্হকারে বিশিষ্টরূপ-জ্ঞানযোগবিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছি। অতএব আপনার 

কি করিব, আজ| করুন। 
মহত্ধি শমীক তাহাদের এবছিধ সংস্কীরসম্পন্ন স্কট বাক্য শ্রবণ.করিয়া, পুত্র শৃঙ্গী ও লিষাগণে 

পরিবৃত হইয়া, কুতৃহলিত হৃদয়ে রোমাঞ্চিত কলেবরে বলিতে লাগিলেন, তোমাদের বাকৃদ্ফু্তির 

প্রতি কারণ কি? কাহার শীপে তোমাদের এইপ্রকার বিক্রিয়ার সঞ্চার হইয়াছে ? সমুদয় যথা- 

যথ বলিতে হইবে । 
পক্ষিরা কছ্িল, পূর্বে বিপুলম্বান নাঁষে বিখ্যাত মুনিসত্তম ছিলেন । সকষ ও তুঘ্ুরুনীমে তাহার 

ছুই পুত্র জম্মেন। আমরা চারি জনে সেই দংযতাত্ম। স্থকুষের আত্মজ। আমরা বিনয়, আচার ৫ 

ভক্তিবশে সর্ধদাই পিতার নিকট নম্র হইয়াছিলাম। তিনি ইন্জরিক্বগ্রামসংঘমনপূর্ববক তপশ্চরণে 

'মন্ত হইলে, আমর! তৎকালে তাহার অভিলাষানুরূপ সমিৎ, পুষ্প ও আন্যান্ত যাবতীয় অভ্যব- 

হারিক আহরণ করিতাম। এইরূপে আমরা অরণাবাঁমে নিরত হইপে, দেবরাজ ইন্দ্র জরাজীর্ণ 

পঙ্গিমূর্তিপরিগ্রহ-পুরঃসর তথায় আগমন করিলেন। তাহার পক্ষদবয় তন হইয়! গিয়াছে, আঁকার 

অতি প্রকাও, নয়নযুগল ঈষত্তাত বর্ণ এবং তাহার আত্ম। শিথিলভাবাপন্ন । তিনি এ্ররূপ পক্গি- 

বেশে আমাদের সত্য, শৌচ, ক্ষম! ও আচারসন্পন্ন এবং অতীব উদারচিত্ত পিতৃদেবের পরীক্ষা ও 

আমাদের শাপ সঙ্ঘটন মানসে তথায় আগমন করিলেন। 

তিনি আপিয়াই পিডৃদেবকে কহিলেন, দ্বিজেন্্র! আমি ক্ষুধার্ত হইয়াছি; আমাকে পরিজ" 

করিতে হুইবে। মহাভাগ ! আমি তক্ষণার্থী, তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়ন্বরূপ হও । বিশ্ধ্যগিরির 

কন্দরদেশে অবস্থিতি করিতেছিল্লাম । তথা হইতে পক্ষি-পক্ষসমুখিত প্রবল পবনে ভূমিতে পতিত 

ও মোহাবিষ্ট হই, নণ্তাহ স্বতিশকতিশৃন্ত হইয়ুছিপাম। অষ্টম দিবলে চেতনা প্রাপ্ত হইলে, 

মকুশক্তির স্চারবশতঃ ক্ষুধাবিষ্ট ও আপনাব শরণীপন্ধ হইয়াছি। খাদ্য গ্রীর্থনা করিতেছি। 

মন অতিমাত্র িষ্ট হওয়াতে, আননোর লেশমীত্র নাই। অতএব অমলমতে ! আমার পরিত্রাণ 

জন্ত অবিচলিত মতি নিয়োগ কর। বিপ্র্ষে! যাহাতে আমার জীবনথাত্রানির্বাহ হইতে পারে, 

তদম্গরূপ খাদ্য প্রদান কর। 

পিত। এইগ্রকাঁর উল্ত হইয়া, সেই পক্ষিরপধর বজ্রধরকে কহিলেন, আমি আপনার প্রাণ 

ধারণ জন্ত অভিলধিত খাদ্য প্রদান করিব। এই বলিয়া পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

আপনার জন্ত আমাকে কিরূপ আহারের আয্োজন করিতে হইবে? তিনি, কহিলেন, মন্ুযা- 

মাংসেই আমার পরম তৃপ্তি জন্মিঘ্া থাকে। 

পিতৃদেব কছিলেন, তোমার কুমারকাঁল অতিক্রান্ত ও যৌঝনও বিগত হইয়াছে । অগি 

অগুজ! তুমি নিশ্চই এখন বার্ধক্যদশায় পদার্পণ করিয়াছ। দেখ, এই বৃদ্ধদশায় লোকমান্রেরই 

সমুঘখু বাসনাজাল বিগলিত হইয়া! থাকে । তবে তুমি ঈদৃশ অবস্থাতেও কিজন্য নিরতিশয নৃশং" 

সাত! হইয়াছ ? মন্থুষযমাঁংস বে!) আর তোমার এই চরম বয়মই বা কোথায় ?. বুবিপাস। 

সর্ধধা ভুষ্টন্ব ভাব ব্যক্িগণের শীস্তিলাত কোন মতেই সম্ভব নছে। অথবা, আমার এ কথা ব্ণি- 

রাই বা প্রযো্চন কি? অঙ্গীকার করিয়া, প্রদান করা সর্ধদাই কর্তব্য। ইহাই আমাদের এক' 

মানস ধারণ । 



তৃতীয় অধ্যায়। ৭ 
* পিতৃদেষ পক্ষিরূপী ইন্ত্রকে এইপ্রকাঁর কহিয়া, নরমীংসপ্রদামে কতসম্ধম় হইয়া, শপ আমা- 
দিগকে আহ্বান ও গুণান্গরূপে অন্ুপ্রশাসন করিয়া, ক্ষু হাদয়ে অতিনিঠ র বাক্যে বলিতে আরস্ত 
করিলেন। আমরা ভক্তিযুক্ত ও বিনয়াবনত হইয়া, অঞ্চলিবন্ধন ক্নীত অবস্থিত রছিলাম। তিনি কহিলেন, অয়ি দ্বিজশ্রেষ্টগণ! তোমর! সকলেই আমার সহিত আগুকাঁম ও খণমু্। হইয়াছ। 
ধেহেতু তোমরা যেমন '্সামার পুত্র, সেইন্ধপ তোমাদের সম্তানরত্ব সমুৎপন্ হইয়াছে। পিত। যদি 
গরম গুরু বলিয়! তোমাদের পৃজনীয় বোধ হয়, তাহাহইলে অকপট হৃদয়ে মীন আদেশ প্রতি. 
গান কর। 

তাহার বাকালমকালেই আমরা আদরসহকারে কছিলাম, আপনি যাহ। আল্ঞ! করিঘেন, 
তাহা প্রতিপালিত হইয়াছে, বলিয়াই, অবধারণ করুন। 

তখন পিতৃদেব কহিলেন, এই বিহ্গ ক্ষুৎপিপাদায় অভিভূত হইয়া, আমার শরণ গ্রহণ-করি- 
যাছে। তোমাদের মাংসে ইহার ক্ষণকাল তৃপ্তি সমুস্তত হউক এবং তোমর। স্বকীয়-রুধির- 
প্রদান-পুরঃসর ইহার পিপাসা শাস্তি কর়। 

আমরা এই কথায় অতিমাত্র ব্যথিত ও সাতিশয় কম্পিত হইয়। উঠিলাম । আমাদের মনে 
শিরতিশয় ত্রাসেরও সার হইল ।তখন আমরা, হায় কি কষ্ট! হায় কি কষ্ট!এইপ্রকার বাক্টো- 
চারণ সহকারে বলিতে লাগিলাম, এ কার্ধ্য কখনই হইবে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরদেহের জন্ঠ 
নিজদেছ কি রূপে বিনষ্ট বানিহত করিতে পারে ভাবিয়া দেখুন, আত্মা ও পুত্র উচয়ে কোনরূপ 
পার্থক্য নাই। পিতৃগণ, দেবগণ ও মগ্ষাগণ ইহাদের যে খণ কথিত হইয়াছে, পুত্র সেই খণেরই 
অগাক্রণ করে) কথন দেহদান করে না। অতএব আমরা দেহদান করিব ন1। পূর্বেও কেছ 
কখন এইরূপ দেহদান করে নই ।' জীবিত থাকিলে, বিবিধ ভদ্র লাভ হয় ও পুণ্য সঞ্চিত হই! 
থাকে। মরিয়া গেলে, দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্াদিরও উপশম হয়। ধর্বিৎ ব্যক্তিগণ বলিমা 
থাকেন, আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবে। 

আমাদের এই কথা শুনিয়া, পিতৃদ্দেক ক্রোধে যেন আলিয়া উঠিলেন এবং দৃষ্টিপাতে আমা- 
দিগকে যেন নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া, পুনরায় বলিতে লাগিলেন, আমার গ্রতিশ্রত বাক্য তোমর! 
ঙ্ঘন করলে, সেইজন্য মদীয় শাপে নির্দপ্ধ হইয়া, তি্যগৃযোনিতে পতিত হইবে। 

[নি আমাদিগকে এইপ্রকার কহিঘাই, শান্ত্া্ুপারে আপনার অন্ত্যেষ্টি ও ওর্ধদেহিক বিধি সম- 
ধনানস্তর সেই বিছছগরূপী ইন্দ্রকে বপিলেন, অমনি দ্বিজসত্তম ! তুমি বিশ্বপ্ত হইয়া, আমাকে ভক্ষণ 

বর। আমি এই আপন দেহ তোমার ভক্ষ্যত্রব্য হইলাম। অগি পতগপ্রে্ঠর! একমাত্র সত্যপরি- 
পাপনই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বলিগনা থাকে। সত্যপরিপালন করিলে, যে ফললাভ হয়, দক্গিণাসহ তৃরি 

ছুরি ন্জানুষ্ঠান বা অন্তান্ত অশেষবিধ কর্মসংবিধান করিলেও, তদস্থুরূপ ফলগ্রাপ্তি সংঘটিত হয় না। 
... পক্ষিরপধর বজধর তদী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অস্তা্স্ময়ে নির্ভর হইয়। গ্রত্যুতর 
(করিলেন, বিপ্রেন্র! আমি জীবিত জন্ধ কখন ভক্ষণ করি না। অব যোগাবলম্বনপূর্ববক 
 শ্বকীয় এই.কলেবর পরিহার কর। 
।. পিতৃদেব প্মীর এই কথা৷ কর্ণগোচর করিয়া, তৎক্ষণাৎ যোগ আশ্রয় করিলেন। ইন 
| ঙাহার তাদৃশ নিশ্চয় অবগত হইয়া, নিজমুত্তি ধারণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, অয়ি বিগ্রেন্ত ! 
র বুঝিলাম, তুমি জ্ঞানময়বিগ্রহ হুইয়াছ। অধুনা, বুদ্ধি দ্বারা বোধ্য বিষয় বোধ কর। অনঘ! 
আম তোমার পরীক্ষামানসে ঈদৃশ অপরাধ করিয়াছি। তোমার মতি সর্বথা পরমপদে 
খ্রতটিত হইগ্াছে। অতএধ আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা কর।,এক্ষণে তোমার অভিলাষ কি, 
বধ, আমি তাহা পূর্ণ করিব। সত্য বাক্যের পরিপালন করাতে, তোমার প্রতি আমায় পরম 
প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে । অদ্য হইতে তোমার এন্দরজ্ান প্রাহ্ভূতি হইবে। তপন্ত! অথব! 
ধন কিছুতেই কখন তোমার বিদ্ন ঘটিৰে না 
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ইন্্র এই বলিয়া, প্রস্থান করিলে, আমরা রোষাবিষ্ পিতৃদেবকে মন্তক দ্বার! প্রণাম করিয়। 

করছিলাম, তাত! আমর! জীবিতপ্রিয়) এইজন্ত মরণন্ঞয়ে ভীত হইয়াছিলাম। আপনি মহা. 

মতি। অতএব আমাদিগর্কে ক্ষমা ককুন। এই দেহত্বক্, অস্থি ও মাংসের সমষ্্ি এবং পৃ ও 

শোণিতে পরিপুর্ণ। ইহাতে আসক হওয়। বিধেয় নছে। কিন্তু আমরা এইরূপে আমক্ত হইয়া- 

ছিলাম। মহাভাগ ! পোকে প্রবল শক্রশ্বর্ূপ কাম ক্রোধাদি দোষের বশ হুহয়া, যেরূপে মোহ! 

চছন্ন হয়, শ্রবণ করুন| এই পুর (দে€) অতিবিশাল। প্রশ্র। ইহার প্রাকার, অস্থিলমূহ ইহার স্তুণা, 

অর্থাৎ অবলগ্ন কাঠ ॥ ধর্দ্ব ইহার তিত্ত। মাংন ও শোণিত ইহার লেপন। ইহার নয় দ্বার। ইহা 

সর্ধতোভাবে দাঘুমণ্ডলে বেষ্টিত। চৈতন্তবিশিষ্ট পুরুষরূপী রাঙ্গা ইহাতে অবস্থিতি করেন। তাহার 

দুই মন্ত্রী। উহাদের নাম বুদ্ধি ও মন। ইহাদের পরম্পপরের মিলন নাই । ইহার! পরস্পর বৈর- 

নির্যাতন জন্ সর্বদাই যত্ব করিয়। থাকে । রাজার চারিজন শক্র। ইহারা লব্বদাই তাহার বিনাশ 

কামন| করে । ইহাদের নাম কাম, ক্রোধ, লোভ গু মোহ। বাঞ্গা যখন উল্লখিত নবদ্বার রোধ 

করি অবস্থিতি করেন, তখন সুঙ্থবল ও নিরাতস্ক হইয়া খাকেন এবং তথন শত্রপক্ষও তাহাকে 

অভিভূত করিতে পারে না। কিন্তু যখন সমুদায় দ্বার বিবৃত করিয়া, পরিত্যাগ করেন, তখন 

রাগনামক শক্র নেত্রাদিদ্বারে প্রবেশ কারয়। থাকে । এই রাগ দর্বব্যাপী, খিপুলবিস্তৃত এবং 

পঞ্চছারে প্রবেশ করিতে সমর্থ। ইহা এইরূপে নেত্রাদিদ্বারে প্রবেশ করিলে, অন্থান্ত ভয়ঙ্কর 

শত্রু তাহার অগুমার্গে প্রবিষ্ট হয়। রাগ ইন্জ্িয়নামক দ্বার সকলে প্রবেশ করিয়া, মনঃ ও 

অন্ান্ত সকলের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়! থাকে । অনন্তর মন ও ইন্্রিয়দিগকে বশীক্কৃত করিয়া, ছুরাক্রম্য 

হইয়! দ্বার সকল আয়ত্ব করত প্রাকার বিনাশ করে। মন তাহার আশ্র লইয়াছে, দেখিয়া 

বুদ্ধি তৎক্ষণাৎ পলায়মান হয়। তখন অমাত্যবিরহিত, পৌরবর্গ কর্তৃক পারবর্জিত ও শক্রগণ 

কর্তৃক লব্ধচ্ছিদ্র হওয়াতে, রাঞ্জার বিনাশ হহয্ন! থাকে । এইরূপে রাগ, লোভ, মোহ ও ক্রোধ 

এই দকল ছুরাম্মা শ্ব শ্ব কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়া, মন্ুষ্যের স্মৃতি বিনাশ করে। রাগ হইতে ক্রোধের 

উৎপত্তি হয়, ক্রোধ হইতে .লোভের জন্ম হয়, লোভ হইতে সম্মোহের উদ্ভব হয়, সম্মোহ হইতে 

শ্বতির বিলোপ হয়) স্তৃতির বিলোপ হইতে বুদ্ধির নাশ হয়, বুদ্ধির নাশ হইতে একবারেই 

লোকে নষ্ট হইয়। থাকে। এইরূপে আমাদের বুদ্ধ বিন ও তৎসহকারে আমর! রাগ লোতের 

অনুবর্তী হইয়া, জীবিতপিপ্পার বশীভূত হইয়াছিলাম। ইহাই ভাবিয়। আমাদের প্রতি প্রদ্য 

হউন। দেখুন, আপনি সৎপুরুষগণের অগ্রগণ্য । অতএব আমার্দিগকে €ৈ শাপ দুয়াছেন, 

তাহা যেন সংঘটিত নু! হয়ঃ আমর! যেন নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশময় তাঁমসী গতি প্রাপ্ত না হই। 

পিতৃদ্দেব কছিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কদাঁচ মিথ্যা হইবে না। বলিতে কি, আদা 

পর্যযস্ত কখন আমি মিথ্যা বলি নাই। দৈবই এবিষয়ে প্রধান, বোধ হইতেছে। পৌরুষে ধিক! 

উহাতে কোন ইষ্টাপত্তিই সাধিত হয় না। দেখ, এই দৈবই বলপৃর্বক আমাকে ঈদৃশ অবিতকিও 

পূর্ব অকার্ধ্যের অনুষ্ঠান করছিল। যাহা হউক, তোমর! আমাকে প্রণিপাতপূর্বক প্রসন্ন করিলে) 

সেইহেতু তির্ধ্যক্ যোনি লাঁভ করিলেও, পরমজ্ঞানী হইবে এবং সেই জ্ঞানবলে প্রকুন্ত পদ্থা পরি 

দর্শনপূর্বক ক্লেশ ও কমাধরাশি নিঃশেধিত করিয়া, আমার প্রসাদে বিগভসন্দেছ হইয়া, চরম 

সিদ্ধি লা্ত করিবে । তোমর! আমান পরমন্সেহময় পুজ্র। জৈমিনির প্রশ্ননন্দেহ বলিবামাত্র তোমরা 

আমার এই শাপ হইতে মুক্ত হইবে। আমি তোমাদের প্রতি এই অনুগ্রহ করিলাম। 

ভগবন্! পূর্বে পিতৃদেব দৈববশতঃ এইরূপে আমাদিগকে অভিশপ্ত করেন। অনস্তর দীর্ঘ 

কালাবানে আমরা, যোল্বস্তর, প্রা ও রণমধ্যে সমুৎগন্ন হইলে, আপনি আমাদের পরিপালন 

করেন। এইরূপে আমর! এই পক্ষিষোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। সংপাঁরে এমন কেহ নাই, যাহার্কে 

দৈবের আরত্ব হইতে না হয়। জন্তমাত্রেই দৈবের পরুতন্ত্র হইয়া, সংসারপতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । 

মার্কণ্ডের কহিলেন, যহা'ভাগ ভগবান্ শমীক তাহাদের এই কথ! শুনিদ্বা, সমীপস্থিত দিজা্ি 
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(গে বলিতে লাগিলেন, আমি পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি, ইহারা সাঁমান্ত পক্ষী নহে, কৌন 

ধারণ প্রাণী হইবে। কেননা, অতিগামুষ যুদ্ধেও ইহাদের পচন হয় নাই। 
অনস্তুর মহা শমীক প্রীতিমান্ হইয়া, খনুপ্তা কবিলে, তাহার! চারি অনে ল্াপাঁধপাদি-: 

স্পনন পর্বতাগ্রগণ্য বিষ্ধ্যতৃধরে গমন করিল। সেই ধর্ণাপক্ষিরা আজিও তথাম্ন অবস্থিতি কৰি, 

তছে। ভগস্তা,স্বাধ্যায় ও সমাধি এই মকলে তাঁহাদের আমক্তির সীমা! নাই। | 

ইতি বিদ্ধাগ্রাপ্তি নাম তৃতীয় অধ্যায়। 

চতুর্থ অধ্যাঁয়। 

মার্বগেয় কহিলেন, দ্রোণের পুত্র সেই সকল পক্ষী এইরূপে জ্আানী হইয়াছে। তাহার! 

বিষ্বাচলে বাঁ করিতেছে। ভাহাঁদের উপাসনা ও জিজ্ঞাসা কর। 

দৈষিনি মার্কথেয়ের এই কথা গুনিয়া, বিদ্ধাপর্বতে সেই ধর্মপক্ষীগণের সামিধো গমন করি- 

লেন। পর্কাতের নিকটস্থ হইয়া, তাঁহাদের পঠনধবনি শুনিতে পাইলেন। শ্রবণ করিয়া! বিস্ময়া- 

বিট হইয়া, চিন্তা করিতে 'লাঁগিলেন, এই পঞ্ষীদত্তমগণ শ্বাপজয়পুরঃসর স্বানসৌঠ্বসহকারে 

অবিশ্রামে অতিশ্পষ্ন্ধপে পাঠ করিতেছে; কোনরূপ দোষের সম্পর্ক নাই। আমার ইহাই : 

আশ্তর্যা বোধ হইতেছে, যে, ইহারা তিক যোনিতে সমুৎপন্ন হইলেও, সরগ্থতী ইছাদিগকে 

পরিত্যাগ করেন মাই। বন্ুবর্গ, মিত্র এবং অন্যান্য যাবতীয় অভীষ্ট বিষয় সকলেই অনায়ামে ত্যাগ 

করিয়। প্রস্থান করে; সরশ্বতী কেবল তাগ করেন না। এই প্রকার চিস্তা করিতে করিতে তিমি 

গিরিকনদরে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, পক্গীর! শিলাপট্টে আসীন হইয়া, মুখদোষ, 

বিদর্জনপুরঃসর পাঠ করিতেছে । তন্দর্শনে তিনি যুগপৎ শোক ও হর্ষের মধ্যগত হইয়া, তাহাদের 

সকলকেই অভিবাদন করিয়। কহিলেন, আপনাদের স্বস্তিসংঘটন হউক) আমি ব্যাসের শিষ্য 

ঈৈমিনি আপনাদের দর্শনবাপনাঁবশগ্দ হইরা, আসিয়াঞ্চি, জানিবেন। পিতৃদেব অতিমাত্র জুদ্ধ 

ই, শাপ দেওয়াতে, আপনাদের যে পক্ষিযোনিলাভ হইয়াছে, ইহাতে ছুঃখ করিষেন না। 

কন না, উহা সর্কথা দৈবেরই খটনা। দেখুন, কেহ স্থুসমৃদ্ধ বংশে সমুৎপন্জ ও মনর্্বী হইয়1) সমৃদ্ধি 

বনষ্ট হইলে, শবর কর্তৃক প্রবোধিত হইয়! থাকে । যে দাতা, সে ভিক্ষু হইয়া থাকে) যেহস্ত! 

নিহত হয়; যে পাতধ্িতা) সে পাতিত হইয়া থাকে); তপক্তার ক্ষয় হইলেই, এন্টরূপ ঘটন। 

'র। আমি এইরূপ বিপরীত কাঁও সকল তুরি ভূরি দর্শন করিয়াছি। এই জগতে নিয়তই 

ভাব, অভাব ও ক্ষয় বিনাশ সংঘটিত হইতেছে। ক্ষণমাত্রও উহার বিরাম নাই । এই সকল মবিশেষ 

ন্তা করিয়া, আপনারা কোন অংশেই শোক করিবেন না। (শোঁকও হর্ষের ছাগত্ব ন! হওয়াই 

জানের সাক্ষাৎ ফল । 

অনন্তর তাঁহার সকলে জৈমিনিকে পাদ্য ও অর্থা দ্বার! অভিবাদন করিয়া) গ্রণিপাতপুরঃসয় 

অনাম্ পিজ্ঞাস। করিলেন। পরে ব্যাসশিধ্য তপোনিধি জৈমিনি তাহাদের পঙক্ষপবনে বিগতক্লম 

হইয়া শ্রান্তি দুর করিয়া, সুখে উপবিষ্ট হইলে, তাহারা বলিতে লাগিল, অদ্য আমাদের জন্ম 

সফল। অন্য আমাদের জীবনও সার্থক হইল্ল। যেহেতু, অদ্য আমবা আপনার অমরবনদিত 

টরণারবিন্দধুগল দেখিতে পাইলাম। পিতবকোপ রূপ যে অনল উপ্তত হইয়া, আমাদের দেছে 

মান রহিয়াছে, অদ্য আপনার দর্শনবারিসেচনে তাহারও শান্তি হইল। ব্রঙ্গন্! আপনার 

শল? আপনার আশ্রমস্থ মৃগ পক্ষিগণেরও কুশল? আপনার সেই আশ্রমে যে সকল 

তা, গুন, ত্বক্দার ও ভৃবজাতীয় বৃক্ষ আছে, তাহারাও নকলে কুশলে আছে? অথবা, 

|মর| আদর সহকারে এই থে কথা! বলিলাম, ইহ! সর্বগ| সঙ্গত নহে। কেন না, আপনার 

২ 



৯০ মার্কগেয় পুরাণ । 

অহিত যাঁহাদের একত্র বাল, তাহাদের আবার অকুশল কোথায়? অধুনা, প্রর্মাদবিতরণগুরঃস 

স্বকীয় আঞণনকারণ নির্বাচন কর'ন। দেবগণের স্তার আপনার সঙ্গলাভ সাক্ষাৎ মহান 
অভুনঙ্গ। জানি না, আমাদের কোন্ ভাগ্যগুরু আপনাকে আমাদের দৃষ্টিগোচরে আনয়ন 

রুরিলেন ! ও ৃ 

জৈমিনি কহিলেন, অয়ি বিহগশ্রেষ্ঠগণ ! শ্রবণ করুন, যেজন্য এই কন্দস্ধে আসিয়াছি। ভার- 
শান্ে আমার বিবিধ সঙ্গেহ সমুপস্থিত' হইয়াছে । তাহাই জিজ্ঞাপিবার জন্য আমি আগিয়াছি। 
আমি পূর্বে ভৃডকুলোত্বহ মহাত্মা মার্কগডেয়কে এবিষয় জিজ্ঞাদা করিয়াছিলাম। তিনিই আমাকে 

আপনাদের কথা বলিয়া দিলেন। অধুনা, তদীয় আদেশ বশম্বদ হইয়া, এই মহাঁগিরিতে সমাগত 
হুইয়াছি। আমর সঙ্গোহ সকল একে একে শ্রবণ করুন। শ্রবণ করিয়া, তাহাদের ব্যাখ্যা করুন। 

পঙ্গীর! কহিল, আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইলে, তৎদমস্ত নির্বাচন করিব । আপনি নির্দি- 

শঙ্ক হইয়া, শ্রবণ করুনা যাহ! আমাদের বুদ্ধিগোচর, কিজন্য তাহা! বলিব ন1? অগি ত্রীঙ্গাণসত্তম! 

চারি বেদ, সমুদায় ধর্দশান্্, যাবতীয় বেদাঙ্গ, এবং অন্যান্ত বেদসম্মিত বিষয় সমস্ত, কিছুই আমা. 

*দের বুদ্ধির বহিভূতি নহে। এই রূপে যদ্দিও আমরা সকল বুঝিয়! থাকি ) তথাপি প্রতিজ্ঞা করিতে 

আমাদের শক্তি নাই। অতএব ভারতশান্ত্রে যে সনোহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহ! বিশ্বস্তচিত্ে 

বলুন। ধর্মজ্ঞ ! আমরা তাহার নির্বধাগন কৰিব । যদি না করি, তাহা! হইলে, আমাদের মোহ 

উপস্থিত হইবে। 

জৈমিনি কহিলেন, আপনাদের আত্মশুদ্ধি সমুপ্তাবিত হইয়াছে । অতএব ভারতশাস্ 

লংক্রান্ত মদীয় স্গিগ্ধ বিষয় সমন্ত শ্রবণ করুন। শ্রবণ করিয়া, অগ্ুগ্রহপূর্বক তাহার মীমাংদ। 

করিয়া দিন। আমার সন্দেহ নকল এই ) যিনি সকল কারণের কারণ ও খিনি সকলের আধার, 
সেই ধপ৯০০৯ নিপুণ হইলে ও, কিজন্য মানুর্ষবিগ্রহ পরি গ্রহ করিয়া! ছিলেন? 

*শ্রকা তৌপদনাদিীই ব। কিজন্ত পঞ্চপাগুবের মহিষী হইয়াছিলেন ? এবিষয়ে আমর আহি: 

আর সন্দেহ উপুুৃতুহইয়াছে। দি. 
মৃহাবল বলদেবই বা কিজন্ত তীর্থযাত্া করিয়া, ব্র্গহত্যার গাতক ন্রীকুত করিলেন? 

পাগুবগণ্ যাহাঁদের নাথ ডরৌপদীর সেই, পুত্রগণই বা ক্ছিন্য অ্কতদার অনস্থায়.অনাথের হা 
ধন প্রাপ্ত হইলেন? 
-শ্ভাঁরতের প্রততি'আমার এই সকল সন্দেহ সমাগত হইয়াছে । আপনাদদিগকে ইহার নিবা 

ক্ষরণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই, আমি কৃতার্থ হইয়া, স্বকীয় আশ্রমে গমন করিতে গার। 

পক্ষিরা কহিল, যিনি যাবতীয় অমরগণের একমাত্র নিয়স্তা, যাহার কোন প্রকার, ইয়াৰ 
সাপ নীলা, দি হিপ | তা তি 

অবধারণ মাই, যিনি সদাঁকাঁল বিরাজমান, ধৃহার কোনরূপ ক্ষয়, নাই, থিনি সকল দেহেই 
রে ০০০ 
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আঁয়ারদে, অন্তরীমীনপে, চেতনা বা চৈতন্ঠরূপে শয়ন করিয়া আছেন, খিনি অনিরুদ্ধ চু 
পরিচ্ছির, ধিনি_ ব্রিগুণ আবার কোন গুণেরই বিষয়ীভূত নহেন, যিনি সকলের বরিষ্ঠ, গরিষ্ঠ ও বরণীয় 

বিনি সাক্ষাৎ অমৃত্তন্বরূপ, ধাহ! হইতে অণুতর কেহই নাই, আবার ফাঁহা হইতে বৃহত্তরও দ্ির্তীয 
মা 

নাই, বিনি জগতের আনি ও জন্মারহিত, হিনি সমুদায় বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, যিনি আরি 

ভাব, তিরোভাব, দৃ্ট, অনৃষ্ট সমুদনায় হইতেই সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এই জগৎ যাহার সৃষ্টি এবং অস্থে 

ধাছাতে সংহত হয় বলিয়া থাকে, সেই প্রভবিষু বিষুকে নমস্কার করিয়া এবং যিনি বদনচতু 

সহায়ে খক ও সাম সমস্ত উদ্দিগরণ করিয়া, জগত্রয়ের পবিত্রতা বিধান করেন, সেই আদিদে। 

বঙ্গাকেও সমাধি সহকারে নমস্কার করিয়া! এবং অস্থরগণ যাহীর একমাত্র বাঁণে বিনির্জিত হই 

যাগসীল ব্যক্ষিগণের অনুষ্ঠিত হক্ঞ সমস্ত আর বিলুপ্ত করিতে পারে নাই, সেই মহাঁদেবকে ও পর 

পাত করিয়া, অদ্ভুতকর্থা। ব্যাসের মত সমস্ত নির্াটন করিব) সেই ব্যাপদেব ভারত উপর 

করিয়া) ধর্মাদ্য বিষ সকল গ্রকটীকৃত করিয়াছেন। 



পঞ্চম অধ্যায়। ১১ 

তবদর্ণী খধিগণ জলকে নার নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন। পূর্বের সেই নার বিষ অয়ন, 
অর্থাৎ আত্ম হইয়াছিল, সেইজন্ত তাহার নাম নারায়ণ হইয়াছে। সেই সর্বশক্তি ভগবান 
নারার়ণ আপনাকে সূগুণ ও নিগুগ ভেদে চারি অংশে বিভক্ত করিয়1, ততৎসহায়ে সমূদায় ব্যাপ্ত 
করত বিরাজমান হইতেছেন। তন্মধ্যে তাহার একতর মন্ত্র কোনপ্রকাঁর নির্দেশ হয় না। 
হা ক বকে লরি হন লেপ বকে বডুবনোহানিনী- 
জ্যোতিপরম্পধ়ায় পরিবাধি 1উহাই যোগিগণের চরম বা একমাত্র নি সুপ মুক্তি 
তিনের অতীত এবং দুর, আবীর অস্তিকপ্ত, জানিবে ) উহার নাম বাক্জদেব। মমন্তহীনন। ই উর উপল গর ইলা দর রি 
করনাময় স্বরূপ বাঁ সংস্কান নাই । ধর শুদ্মুতি সর্বদাই সব্তৌভাঁবে প্রতিষিতা হইয়া, বিরাজ 
করিতেছেন। দ্বিতীয় মুক্তি শেষ নামে বিখ্যাতা, হইয়া, মস্তক দ্বার এই ধরা ধারণ করিয়। আছেন। 
উহা ঠাঁমনী বণিয়! পরিগণিতা হইয়া থাকেন। যেহেতু, উহ! তিধ্যগৃযোনি.আধ্র করিয়াছেন । 

ডা পপ ক 

মুক্তি প্রজাপালনতৎ্পর]্হইনু*কুর্ধীহ্ঠানে ব্যাপূতা, আছেন। ও মুষ্ঠি সতবগুণবৃহধল! ও 
ধন্মসংস্থাপনকা রণ জানিবে | 

খাত পর্ণ শত ক পট তি এ 

চতুর্থ মূন্তি জল্মধ্যে অবস্থান ও পন্নগশয্যা আশ্রয় করিয়া, শয়ন করিয়া আছেন। রজঃ উহার 
ওসি সর্বদা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। হরির যে তৃতীয় মুস্ি..প্রেজাপালনে তৎপর! হইয়া 
আছেন, শ্হাইস্গাহিফীতে নিয়ত ধর্ণের ব্যবস্থাপন করেন; তাহাই ধর্ঘবিচ্ছেদের হেতুভৃত, 
অত্যচ্ছিত অন্গুরদিগকে সংহীর করেন) তাহাই দেবগণ, সাধুগণ ও আন্তান্ত, ধর্মরক্ষাপরা- 
ষণ পুরুষগণের পালন করেন। উৈমিনে ! যে যে সময়ে ধর্মের অবনতি ও অধূর্ণের অত্যুখিতি 
সংঘটিত হয়, সেই সেই সময়েই  মুষ্তি আগনাকে স্বজন করিয়া ধাকেন। এ মুস্তিই পূর্বে ব্রা 
হইয়া ভুত সহাধেপ্সমুদায় সালিল নিরাককত করিয়া, একমাত্র দংঘ্রা দ্বারা পৃথিবীকে, পদ্মিনীর ন্যায়, 
উৎখাত করিরাছিলেন:। এ মূর্তিই আবার নৃদিংহরূপে আবিভুতা হ্ইয় হিরণাকশিপুকে 
নিহত ও বিগ্রচিতিগ্রমুখ অহাহীশ্রানহাদিরকে নিপাঁতিত করিয়াছিলেন । ও মুর্ীর' আবার 
বমিনাদিন্অ্াপ্তবন্তারপ্ষ্পন্বা লংখ্যা-করিতৈ নাহস বা সীমর্ধা হয় নী সম্প্রতি এ মূষ্ঠির 
মাধুবন[মক অবতার প্রাছুভূতি হইয়াছে । 

এইরূপে এ সান্বিকী মূর্ধিই বিবিধ অবতারবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। 2 
বিখ্যাতা হইয়া, বক্ষাকার্ধ্ে ব্যাপৃতা আছেন। দ্রেবত্বঃ, মনুষ্যত্ অথর1..তির্যয কত, যাহাতে 

থাকুন উইস্বাইদেছের ইটাজিমেসবাদাই তত্তৎ ম্বভাব পরিগ্রহ করেন। এই আপনার 
নিকট বিশেধরপে ব্যাখ্যা করিলাম। অধুনা, সকলের, প্রভু বিষ কৃতকৃত্য হইলেও যে, মানুষ 
বিরহ পার্রই কায়াছেদ, ভাহীর উত্তর পুনরা শ্রবণ করুন।_ 197 

ইতি চতুব্রণাহাবতার নান চতুর্থ অধ্যায়। 

পঞ্চম অধ্যায়। 

পক্ষিরা কহিল, পুর্বে প্রজাঁপঠি ত্ব্ঠার ভ্রিশিরা নামে যে পুত্র ছিলেন, তিনি অধোমুখ হইয়া 
তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, দেবরাঁক্স ইন্ত্র শঙ্কাপ্রযুক্ত তাহাকে নিহত করেন। তত্নিবন্ধন ব্র্দহত্যার 
পাত্তকে অভিভূত হওয়াতে, ইন্দ্রের তেজের অভিমাত্র হানি হইগ। তাদৃশ অতিবিগরিত অনুষ্ঠান 
বশতঃ ইন্দ্রের তেজঃ ধর্দে প্রবেশ করিল । তজ্জন্ত দেবরাজ নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। 

এ দিকে পুত্র নিহত হইয়াছেন, শ্রবণ করিগা, গ্রজাপতি স্বষ্টা ক্রোধান্থিত হইয়া, একগাঁছ জট! 
মবলুঞ্চিত করত বলিতে লাগিলেন, অদ্য দেবগণ স্থিত তিন লোক আমার বীর্ধ্য অবলোকন 



১২ মার্কতেয় পুরাঁণ। 

করুন। সেই ব্রন্মহত্যাঁকা রী দুর্বদ্ধি ইজুও সঙ্গে সঙ্গে আমার বীর্য দেখুক। আমার পুত স্বকীর 
কা্ধ্যপাধনে প্রবৃত্ত হইলে, ইল্জ তাহাকে নিপাতিত করিয়াছে । এই বলিয়া! রোষারুণ লোচনে 

সেই জটা অগ্িতে আহুত করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে জালামালী মহান্থুর বৃত্র প্রাছুতৃতি 
হইল। উহা'র শরীর অতি প্রকাণ্ড? দংগ্রা অতি বিশাল এবং উহার প্রতিভ! দলিত অঞ্জন, 

পু সুশী। ইন্দ্রের শত্রু, মহাঁৰল, অমেয়াস্মা বৃতর তবষ্ঠার তেদে উপবৃংহিত হইয়া,. একটা শর 

নিক্ষেপ করিলে ষতদুর যায়, সেই পরিমাণে প্রতিদিন বর্ধিত হইতে লাগিল। 
ইন্জ মহান্থুর বৃত্রকে আপনার সংহার জন্ত প্রাছুর্ভূত দেখিয়া, ভয়াতুর হইয়া, সন্ধিকামনায 

সপ্তর্ধিমগঁপকে প্রেরণ করিলেন। সর্বতৃতহিত্রব্রত খধিগণ প্রীতিমান্ চিত্তে বুধের সহিত ইন্দ্রের 

কতিপয় নিয়মবদ্ধনসহকারে সখ্য সংঘটিত করিলেন। ইন্দ্র সেই নিয়মবন্ধন ছেদন পূর্বক, 

বৃত্রকে সংহার করিয়া, ততগ্রতাবে অভিভূত হইলে, তাহার বল বিভ্রষ্ট হইয়া গেল। তদীর 

দেহবিভ্রট সেই বল বলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সর্বব্যাপী, অব্যক্তত্বরূপ বাযুতে প্রবেশ করিল। 

ইন্দ্র যে মময়ে গৌতমের মুক্তি ধারণ করিয়া, অহক্যাকে ধষিত করেন, তৎকালে তাহার রূপের 
বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল। তাহার যে অক্গপ্রত্যঙ্গলাৰণা অতীব মনোরম ছিল, তাহা দোঁধাশ্রিত 

হওয়াতে, তাঁহাকে পরিহার করিয়। অশ্বিনীকুমীরে আবিষ্ট হয়। দেবরাজ এরূপে ধর্মহীন, 

ত্বেজোহীন, বলহীন ও রূপবিহীন হইয়াছেন, জানিতে পারিয়া, দৈত্যগণ তীয় জয়ে কৃতোদাম 

হইল। তাঁহার! ইন্দ্রের পরাঁজযাধনবাসনাবশম্বদ হইয়া, উদ্রিক্রবীর্য্যশালী নরপতিগণের বংশে 

জন্গ গ্রহণ করিতে লাগিল। 
কিয়ৎকালপর্যযবমানে পৃথিবী তাহাদের ভাঁবে অবসন্না হইয়1, বেখাঁনে দেবগণের সভ। বিরাঁজ. 

মান, সেষ্ট মেরুশেখরে সমাগতা হইলেন । তিনি গুরুডারে একান্ত গীড়িতা হইয়াছিলেন। দৈত্য 
ও দানবগণ ষে তাহার এই দুঃখের হেতু সমুদ্ভাবিত করিয়াছে, তাহা তাহাদের গোচর করিয়া 

কহিলেন, এই সকল বিপুলতেজ| অন্গুর আপনাদের হস্তে নিহত হইয়া, মর্তঁলোকে নরপতিগণের 

গৃহে জন্মগ্রহণ বছ্দিয়াছে। তাহাঁদের বহুল অক্ষৌহিণীভাঁরে অবসন্ন হইয়া, আমি পাত্াঁলতলে নীয়- 

মানা হইতেছি। দেবগণ । যাহাতে আমার শান্তি বিছিত হয, তদনুবপ অনুষ্ঠান করুন। 

তখন দেরগণ প্রজালোকের উপকার ও ভূমির ভার হরণ মানসে স্বস্ব তেজের অংশে স্বরণ 

ইতে মর্তা প্রদেশে অবতরণ করিতে লাগিলেন । স্বয়ং বর্ধন ইন্দ্রের দেহরস্ঙ্ত তেজ কুস্ত্রীর গে 

মাচন করিলেন। ভাতে ধর্রাজযুধিষ্টিরের জন্ম ইইল। অনন্তর পবন বল মোচন করিলে, 

নিম জন্মিলেন । পরে ইঞ্জের বী্ধ্যার্ঘ হইতে ধনঞ্জয়ের এবং মাদ্রীর গর্ডে ইন্দ্রের রূপাঁংশে যমজ" 

গ্রলের উদ্তব,হুইল। ইহার উভয়েই মহাছ্যাতিসম্পন্ন। এইরূপে, তগবান্ ইন্্র.পঞ্চপাগুবরপে 

মবতরণ করিলেন । তাহার পরী শচী অগ়ি হইতে দ্রৌপদীন্ধপে আবিভূ্তা হইলেন । এ 
দ্রীপদী একমাত্র ইন্্রের পত্ী, আর কাহীরই নহে। যোগীর্বরগণ বহুল দেহ ধারণ করেন। 

দপ্গাচরবেয়া কাধ ত্য় তাহা বালিলীমি 1 এক্ষণে বলদেবের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। 

ইতি ইন্দরবিক্রিয়। নাম পঞ্চম অধ্যায়। ূ 

যণ্ঠ অধ্যাঁয়। 

পক্ষীরা কধিলেন, বান্ুদেব অর্জুনকে অতিমাত্র প্রীতি করেন, জানিয়া, কি করিলে, মকণ 

দক রক্ষা হইতে পারে, বলরাম বারস্বার ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে ছাড়িয়া আমি 

ূর্ষ্যোধনের নিকট যাইতে পারিব না। আর, দুর্য্যোধন শিষ্য, রাজা ও জামাত|। কিরূপেই 

বা পাওবপক্ষ হুইয়।, তাহাকে সংহার করিব) সুতরাং কোন পক্ষই অবলম্বন করিব না। যত 

দিন না কুকপাওুবযুদ্ধের শেষ হয়, তাবৎ আত্মা দ্বার! আত্মাকে তীর্থপলিলে প্লাবিত করিব। 



ষ্ঠ অধ্যাঁয়। হা 
এইপ্রকার চিন্তানস্তর তিনি ক্ষণ, অঞ্জন ও দূর্যোধন সকলকে আমস্্র করিয়া, স্বকীয় 

সৈন্তে বেত হইয়া, ঘ্বারকার গমন করিলেন। তথায় সমাগত হইয়া, তীর্থগমন করিবার পূর্ন 
দিবস মধুপান ও অপ্নরাসদৃশী রেবতীর হস্ত ধারণ করিয়া, রৈবতোদ্যানে প্রস্থান করিলেন। তৎ- 
কালে মধুপানে মত্ত হওয়াতে, তাহার পদগ্থলন হইতে লাগিল। ক্রমে রমনী রৈবতকানন 
হার দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হইল। উহাতে সকল খতুর ফল কুস্থুম সমুস্তূত হইয়া! থাকে এবং গন্বল 
মহিত মহাবন ও পদ্মানন বিরাজ করিতেছে। বিবিধজাতীয় বিহঙ্গম মদমত্ত হইয়া, শ্রুতি- 
মনোহর মধুর ত্বরে শষ করত সঞ্চরমাণ হইতেছে। তিনি তাহা শুনিতে লাগিলেন। এ কানন 
সকল খতুতেই ফলভারে অবনত, কুম্মনমুহে বিদ্যোতিত ও বিহঙ্গমগণে গ্রতিনাদিত। তিনি 
তথায় আতর, আত্রাতক, বীজপূরক, দাড়ি, আবিতবক, ভব্য, তিন্দক, নারিকেল, পারাবত, পনস, 
কক্কোল, নণিন, অন্পবেতস, নীপ, মোচ, লকুচ, ভল্লাতক, তিদ্দুক, ইনুদ, করমর্দ, আমলক, 
হরিতক্, বিভীতক ও অন্তান্ত পাদপ সকল দর্শন করিলেন। তস্তিন্ন,। অশোক, কেতকী, বকুল, 
পুরনাগ, সপ্তপর্ণ, চষ্পক, কর্িকার, মালতী, পারিজাত, কোবিদার, মন্দার, বদর, পাল, 
দেবদারু, শাল, তাল, তমাল, কিংগুক প্রভৃতি বৃক্ষ সকলও তাহার নয়নবিষয়ে পতিত হইল । 
চকোর, তৃঙ্গরাজ, শুক, কলবিষ্ক, হারীত, জীবপ্তীবক, প্রিয়পুত্র চাতক ও অন্ান্ত পক্গী সফল 
শ্রতিমনোহর মধুর নিনাদ পুরঃঘর তথায় বিচরণ করিতেছে। তথায় সুনির্মল-সলিলসম্পন্ন সরো- 
বর সকলও তাহার দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হইল।. তত্তৎ সরোবরের চতুর্দিকেই কুমুদ, গুগুরীক, 
নীলোৎপল, কহুলার ও কমল সকল বিকসিত ব্রহিয়াছে এবং কাদন্ব, চক্রবাক, জলকু্ধুট, 
কারওগুব, প্লব, হংস, কৃম্, মদগ্ ও অন্ঠান্ত জলচর জন্তমূহ বিচরণ করিতেছে। 

মহাবল বলদেব, স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া, মনোহর কানন দর্শন করিতে করিতে অতুযৎকক্ট 
লতাগৃহে সমাগত হইলেন। তথায় কৌশিক, ভার্গব ও ভারদ্বাজ প্রভৃতি বিবিধ বংশীয় ্রাঙ্গণবর্ণ 
কথাশ্রবণসমূত্মুক হুইয়!, কুশ, বৃষী প্রভৃতি আঁসনসমূহে আপীন রহিয়াছেন। হৃত্ত তাহাদের 
মধাস্থল আশ্রয় করিয়া, আদ্য স্ুরধিগণের চরিতবিষয়িণী পৌরাণিকী কথা কীর্তন করিতে- 
হণ। মধুপানে অরুণলোচন বলদেবকে দর্শন করিয়া, মত্ত মনে করিয়া, সমুদায় দিজ্বাতি তৎ- 
কণা গানত্োখানপূর্বক তাহাকে পুজ! করিতে লাগিলেন। সৃতই কেবল উঠিকেন না এবং 
পৃজাও করিলেন ন!। তদর্শনে বলদেব রোষাস্বিত হইয়া, ঘূর্নিত লোচনে হুতকে সংহার করি- 
বেন। ব্রাঙ্গপদে প্রতিষিত সহতকে নিপাতিত করাতে, ব্রাঙ্মণগণ সকলেই কানন হইতে বিনি- 
কাস্ত হইলেন। তখন বলদেব আত্মাকে পাপপক্কিল ও তঙ্লিবন্ধন স্বপদন্রষ্ট নে করিয়া, চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, আমি অতি গুরুতর পাঁতক অনুষ্ঠিত করিয়াছি। যেহেতু ব্রাঙ্মপন্ে প্রতিষ্ঠিত 
ংতকে হত্যা করিলাম-ব্রবুং এই সকল ত্রাঙ্ষণও আমাকে অবলোকন করিয়া, বহিরগত হই- 
লেন। সৃঙ্গে সঙ্গেই আমার দেহের গন্ধ, লোহগন্ধের ভায়, অনুখাবহ হইয়া উঠিতেছে। আত্মা কও আমার ব্ন্থগ্েম ন্যায়, নিতান্ত কলুষিত বোধ হইতেছে। ধিক মদ্যপানে! বিকৃজিম্ধে! খিক 
মভিমানে! [ধিক্ অভীরুতাতে ! আমি এই সকলে আবিষ্ট হইয়াই,.এই ররর তি 
চরিলাম। এই পাঁতক পারিহীনার্ধদাঁদশবািক ব্রতচধযায পরনৃতত হইব এবং যে মহাপাতক করি- 
ীইটাহ! সকপসৈর নিকট বঙ্িয়া বেড়াইব। তাহা হইলে, প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আম এই 
২. তাধুধুতার পুর্বচন! করিয়াছি, এই উপপক্ষেই প্রতিবোমবাহিনী,সুরন্বতীতে গুন কাক 
এই কারণেই বলরাম গ্রতিলোমা সরশ্বতীতে প্রাণ করেন। অতঃপর প্রৌপদীর পুতগণের 

রিতাশ্রয় কথা শ্রবণ করুন । 

ইতি বলদেবের ব্রহ্মহত্যা নাম যষ্ঠ অধ্যায়। 



সপ্তম অধ্যায়। 

ধর্্পক্ষীরা কহিলেন, পুর্বে ভ্রেতাযুগে হরিশন্ত্র নামে রাঁজধি ছিলেন। তিনি সকলের শ্রেষ্ট, 

ধর্শি্ঠ ও সমূজ্জল-কীন্তিবিশিষ্ট। তাহার অধিকারে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, অকালমৃত্যু ও পৌরবর্গের 
অধর্দ্টে অভিরচি ছিল না। কেহই বল, বীর্ধ্য, ধন ও তপোমদে মত্ত ছিল না। স্ত্রীলোকের 

যৌবন না হইলে গ্রস্ব করিত ন1। 
মহাবাহ হরিশ্চন্্র কোন সময়ে অরণ্যে মগের অন্সরণপ্রসঙ্গে শুনিতে পাইলেন, কতিপয় সত 

বারদ্বার বলিতেছে, আঙ্গাদিগকে পরিত্রীণ কর। তখন তিনি মৃগকে ত্যাগ করিয়া, বলিয়া উঠি 

লেন, তোমাদের ভয় নাই । আমি শাসনকর্ত। থাকিতে, কোন্ ছুর্মতি ঈদৃশ অন্যায় অনুষ্ঠানে 

প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
ধ্রদময়ে সকল কাঁ্য্যের বিদ্রবিধাতা অতীব প্রচগুপ্রক্কতি বিদ্নরাজ বামাগণের সেই রোদন- 

ধ্বনির অনুদরণপূর্ববক চিন্ত। করিতে লাগিলেন, বীর্ধ্যবান্ বিশ্বামিত্র অতুল তপোমুষ্ঠান সহকারে, 

পুর্বে যাহাদের সাধন করিতে পারেন নাই, দেই ভবাদি বিদ্যার সাধনা করিতেছেন। তজ্ন্ 

ইনি নির্মী হইয়া, বাক্য, মন ও ক্রোধ সংযম ক্রিয়াছেন। সেই বিদ্যা সকলই ভয়ার্ত। হই 

ক্রন্দন করিতেছে । আমি এখন কি করিব? বিশ্বামিত্র স্বভাবতঃ সাতিশয় তেজীয়ান। আমরা 

ইঙ্ঠীর নিকট একাত্ত বলহীন। বিদ্যা মকলও ভয়ার্তা হইয়া চীৎকার করিতেছে। কোনরপে কিছু 

করা আমার সুাধ্য বোধ হইতেছে না। অথবা, এই রাজধি হরিশ্চন্্র বারম্বার অভয়দান-পুরঃদর 

এই দিকেই উপস্থৃত হইয়াছেন । ইহাঁরই শরীরে প্রবেশ করিয়া, যথাভিলধিত সাধন করিব। 

প্রচণ্গ্রক্কৃতি বিস্বরাজ এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, রাজদেহে অনুপ্রবেশ করিলেন। তখন 

নরপতি সকোপে বলিতে লাগিলেন, কোন্ পাঁপাত্ম। বন্তরাঞ্চলে পাবকবন্ধন' করিতেছে। দে 

জানে না, আমি বল, প্রতাপ ও তেজ; প্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া, সকলের পালনকর্তীরূপে এখানে 

উপস্থিত রহিয়াছি। অদ্য আমার শর সকল শরাদনের আক্ষেপবশে সমস্ত দিগস্তর প্রজণিত 

প্রায় করিয়া, সর্ব শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিলে, সেই পাপাত্মার দীর্ঘ নিদ্রা উপস্থৃত হইবে.। 

রাজার এই কথা শুনিয়া, বিশ্বামিত্র জাতক্রোধ হইলেন। ক্রোধের উদয়মাত্র ততক্ষণাং 

বিদ্যা সকল অন্তর্ধান করিলেন। রাজাও এ সময়ে মহাতপা বিশ্বামিত্রকে সহসা দর্শন করিয়া, 

ভীত ও অশ্বথপত্রের ন্যায় অতিমাত্র কম্পিত হইয়া উঠিলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রে ছুরাত্ম। 

থাক। রাক্ষা তৎক্ষণাৎ প্রণিপাতপুর্বক সবিনয়ে কহিলেন, ভগবন্! আর্তের রক্ষা করাই 

আমাদের ধর্ম) হৃতরাং আমি অপরাধ করি নাই, স্বধর্ম পালন করিয়াছি। অতএব ক্রোধ পরি 

হার করুন। ধর্মজ্র নরূপূতি শরাদন সমুদ্যত করিয়া, ধর্দাহসারে যুদ্ধ করিবেন, বান করি্বন ও 

রক্ষা করিবেন। 

বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদি তোমার অধর্মে ভয় থাকে, তাহা হলে, শীপ্ বিশেষ করি 

বল, কাহাকে দান, কাহীকে রক্ষা ও কাহার সহিতই বা যুদ্ধ কী কর্তব্য। 

বাজ! কহিলেদ, ঘাহার। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রধানস্থানীয় এবং যাহারা ক্ষীণবৃত্তি, তাহা 

দিগকেই দান করিবে। আর যাহার! ভীত, তাহাদিগকে রক্ষা এবং যাহারা গ্রতিছবন্্ী বা বিগ 

তাহাদিগেরই সহিত যুদ্ধ করিবে। 
| 

পি কহিলেন, তুমি. রা) রাজধর্ম্ে তোমার যদি সম্যগ্রপ শ্রদ্ধা থাকে, তাং 
হইলে, ব্রান্দণ আমি যল্ত করিয়া, ধশ্ব্ধ্যভোগে উৎন্ুক হুইয়াছি, আমাকে মনোনত দক্ষিণ 

প্রদান কর। 



সপ্ুম অধ্যায়। ১৫ 
, শঙ্গীরা কহিল, এই কথা শুনিয়া, রাজ! অতিমাত্র আহলাদিত অন্তঃকরণে আপনাকে পুনর্জাত 
বৌধ করিয়া! বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! যাহা আপনাকে দিতে হইবে, শঙ্কাতামগণপূর্ব্বক বলুন। 
নিতান্ত ছুর্নভ হইলেও, তাহা দেওয়া হইয়াছে, জানিবেন। সুবর্ণ বা হিরণা ; পুত্র বা কলত্র, 
দেহ বা প্রাণ; রাজ্য বা পুর অথব। লক্ষ্মী, যাহ! আপনার অভিপ্রেত, তাহাই দিব। 

বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন! আমি তোমার প্রদত্ত বস্ত প্রক্ষিগ্রহ করিলাম। প্রথমে আমায় 
রাক্নয় যজ্ঞের দক্ষিণ। দাও । 

রাজ। কহিলেন, ব্রহ্ধন্! আমি আপনাকে তাহাই দিব। অধুনা! আপনার অভীষ্ট এতিগ্রহ 
বরণ করুন। 

খধি কহিলেন, বীর! আমি তোমার পুত্র, কল, দেহ ও মরির্নো যাহা সঙ্গে যায়, সেই ধর্শও 
চাহি না। অথবা! অধিক কথায় আবৃশ্তটকতা নাই, আমাকে সাগর, পর্বত, গ্রাম ও পত্তন সমেত 
পৃথিবী; অশ্ব, গজ ও রথপূর্ণ সমগ্র রাজ্য; কোষ্ঠাগাঁর, কোষ ও অন্তান্ত যাবতীয় বন্ত গ্রদান কর। 

পক্ষিরা কহিলেন, খষির এই কথার রাঁজ। কৃতাগ্তপি হইয়া, প্রহষ্ট অস্তঃকরণে ও অক্লান বদনে 
তাহাই হইবে, বলিলেন । তখন খাঁষ কহিলেন, যদ্দি তুমি রাজ্য, বল, পৃথিবী ও ধন সর্বন্বই 
আমাকে দিলে, তাহা হইলে, তপস্বী আমি রাজা হইলাম) অতএব কোন্ ব্যক্তি এখন প্রত? 

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি যে কালে আপনাকে সমগ্র পৃথিবী দ্বান করিয়াছি, সেই কাল 
হইতেই আপনি প্রভু হইগ়্াছেন। এখন রাজা হইয়াছেন ; তাহাতে আর কথা কি? 

ধষি কহিলেন, রাজন্ ! যদি তুমি আমাকে সমগ্র বন্ধ! দান করিয়া থাক, তাহা হইলো, 
যে স্থরে আমার প্রভূত! আছে, সেখান হইতে পত়্ী ও পুত্রের সহিত, বহির্গত হও এবং এই শ্রোশি- 
সব্রাদি ভূষণনংগ্রহ পরিত্যাগ ও বন্ধল পরিধান কর। 

রাজা, যে আ। বলিয়া, 'ভূষণত্যা গপূর্ববক ভার্যয1-ও পুজ্রের সহিত প্রস্থান করিলে, বিশ্বামিন্ত 
পথরোধ করিশ্না,বলিলেন, আমাকে রাঁজন্য়যজ্জের দক্ষিণ! ন! দিয়া কোথায় যাইতেছ ? 

রাজা কহিলেন, আমি আপনাকে এই অকণ্টক রাজ্য দিয়াছি, আমার আর কি আছে? 
অদ্য কেবল এই দেহত্রয় অবশিষ্ট আছে। : 

খধি কহিলেন, আমাকে যক্ঞদক্ষিণ। দিতেই হইবে। বিশেষতঃ, ব্রাঙ্গণকে অঙ্গীকৃত বস্তব 
দান না করিলে, বিনষ্ট হইতে হয়। যাহাতে ত্রাহ্মণবর্গ পরিতুষ্ঠ হইতে পারেন, তদহুযনূপে রাজ- 
সযযক্তরক্ষিণ। প্রদান কর। তুমিই নিজে প্রথমে প্রতিশ্রুত হইয়াঁছ ধে, অঙ্গীকার করিয়। 
দান করিবে, শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে ও আর্ের রক্ষা করিবে। 

রাজ! কহিলেন, ভগবন্! সম্প্রতি আমার কিছুই নাই। কালক্রমে দান করিব, আমি অক- 
পটেই ইহ! বলিতেছি ; ইহ ভাবিয়। প্রসন্ন হউন | 

খষি কহিলেন, আমাঁকে কত দিন অপেক্ষা করিতে হইবে, শীপ্র বল। নতুবা কোপানলে দগ্ধ 
হইতে হইবে। 

রাজ! কহিলেন, বিপ্রর্ষে! এক মান মধ্যে আপনার দক্ষিণাধন প্রদান করিব। সম্প্রতি আমি 
ধনহীন হইয়াছি। অতএব গমনে অনুজ্ঞ। প্রদান করুন। 

খবি কহিলেন, নৃপশ্রেষ্ঠ ! যাও যাও) স্বধর্্ম রক্ষা করিও। তোমার পথে যেন কোন বিপদ 
না ঘটে এবং তোমার বিপক্ষপাক্ষরও যেন ক্ষয় হয়। 

পক্ষিরা কহিলেন, খধির অনুজ্ঞ| পাইয়! রাঁজা গমন করিলেন । ,ধিনি গদব্রজগমনের কোন- 
মতেই উপযুক্ত নছেন, সেই শৈব্যা তাহার অন্গমন করিলেন । পৌরবর্গ পরী ও পু সমভি-" 
বাবহারে তাহারে পুরের বাহির হইতে দেখিয়া, তাহার অন্ুগমন ও এই বলিয়। চীৎকার করিতে 

লাগিল, হা নাথ ! আমাদিগকে কিজন্ত ত্যাগ করিতেছেন! দেখুন, আমর! নিত্যই আর্তভাবা- 
পন । রান্গন্! আপনি যেন ধর্তৎপর, সেইরূপ পৌরদিগকে অস্ুগ্রহ করিয়৷ থাকেন। ধর্শে 



১৬ মার্কথেয পুরাণ । 

যদি শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমামিগকেও সঙ্গে লউন। রাজেজ্র | মূহূর্তমাত্র অপেক্ষা কযুন। 
আমরা ভবদীর মুখারবিনদ নেব্রত্রশ্নরসহায়ে পাঁন করিয়। লইব। পুনরায় কত দিনে আর উহা 
দেখিতে পাইব ! যিনি প্রস্থান করিলে, রাজ! সকল অগ্রে ও পশ্চাতে গমন করেন, এখন এই ভার্ষা। 

বালক পুজরের সহিত তাঁহার অন্নুগামিনী হইয়াছেন ! যিনি প্রস্থান করিলে, ভূতা সকল হস্তীতে 

আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে ধাবমান হয়, সেই রাজেন্র হরিশ্তন্র আজি পদচারে গমন করিছে- 
ছেন! হা রাজন! তোমার এই সুন্দর ভর, স্থশোভন ত্বক্ ও সমুন্নত নাসিক! সম্পন্ন সুকুমার মুখ 

পথিমধ্যে পাংগুভারে মলিন হইলে, নিতাস্ত শোচনীয় মুর্তি ধারণ করিবে। অতএব নৃপশ্রেষ্ঠ! 

থাকুন, থাকুন, আপনার' ধর্মপালন করুন। সকল বর্ণের, বিশেষতঃ ক্ষত্রিযগণের অনৃশংসতাই 

পরম ধর্ম। নাথ! আঁমানের্ এই স্ত্রী, পুল্র, ধন, ধান্য কিছুতেই আর প্রয়োজন নাই। আমরা 

সমন্তই ত্যাগ করিয় ছায়ার হ্যায়, আপনার অনুগামী হইব। হা! নাথ! হা মহায়াজ | হা স্বামিন্! 

কিত্রন্ত আমাদিগকে ত্যাগ করিতেছেন ! আপনি যেখানে, সেইখ।নেই আমরা। অধিক কি, 

যেখানে আপনি, সেইখানেই সুখ, সেইখানেই স্বর্গ ও সেইখানেই নগর। 
পৌর্বর্গের এই কথা শুনিয়া, রাঁজা শৌকসমাচ্ছন্ন হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহীদের প্রতি অনু 

কম্পা-বশতঃ পথিমধ্যে অবস্থিতি করিলেন । রাজাকে পৌরগণের বাক্যে আকুলীক্কত অবলোকন 

করিয়া, বিশ্বাসিত্র রোধ ও অমর্ষবশে বিবৃত্তলোচন হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথায় আগমনপূর্ববক বলিতে 

লাগিলেন, তুমি মিথ্যাবাদী, ছুর্ব-ত্ত ও জিদ্মভাষী, তোমাকে ধিকৃ! দেখ, তুমি আমাকে রাজ্য 

দান করিয়া, প্রত্যাহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ। 
খষির এইরূপ পরুষ বাক্যে কম্পান্বিত হইয়া, রাঁজা, যাইতেছি, বলিয়া, প্রিয়ার হত্ত আকর্ষণ 

করিয়া, ত্বরিত পদ্দে প্রস্থান করিলেন। তীয় ভাঁ্ধ্য! অতিমাত্র কোমলাঙগী ) সুতরাং পরিশ্রমে 

অতিমাত্র কাতর হইয় উঠিয়াছিলেন। রাজ! সেইরূপে তাঁহার উপর আবার আকর্ষণ করিলে, 

বিশ্বামিত্র সহস! দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা তাহা প্রহার করিলেন। মহীপতি হরিশ্চ্্র ভার্ধ্যাকে গ্রহার 
করিতে দেখিয়া, দ্বিরুক্তি করিলেন না, ছুঃখার্ত হইয়া, যাইতেছি, এইমাত্র বাঁক্য প্রয়োগ করিলেন। 

& সময়ে পাঁচজন বিশ্বদেধতা রাজ হরিশ্চন্দ্রকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, কুপারসবশংবদ হইয়া, 

পরম্পরু বলিতে লাগিলেন, এই অতীব পাপিষ্ঠ বিশ্বামিত্র কোন্ লোকে গমন করিবে, জানি 

না । দেখ, এই পাপাত্মা। যাঞ্ঞিকগণের শ্রেষ্ঠ মহারাজ হরিশ্চন্ত্রকে শ্বকীয় রাজ্য হইতে অবরোপিত 

করিল। আমরা আর কাঁহারই বা মহাধজ্ঞে শ্রদ্ধানহকারে অভিযুত পরমপবিত্র মন্ত্রপূত সোম" 

রস পান করিয়া, আহলাদ অন্থতব করিব? 

পক্ষিরা কহিল, তাঁহাদের এই কথায় বিশ্বামিত্র অতিমাত্র জাতক্রোধ হইয়া, তাহাদের সকর 

কেই শাঁপ দিলেন, তোমাদ্দিগকে মন্থষ্য হইয়! জন্মিতে হইবে। অনস্তর তীহার! প্রসন্ন করিলে, 

মহামুনি বিশ্বামিত্র পুনরায় বলিলেন, মন্গুষ্যযোনিতে পতিত হইলেও, তোমাদের সস্তান সমুখপর্ 

হইবে না। তোমাদের দারপরিগ্রহ ও মত্সরেরও উদ্রেক হইবে না। তোমরা পুনরায় কামক্রোধ- 

বিহীন দেবতা হইবে। অনন্তর বিশ্বদেবগণ স্ব স্ব অংশে কুরুভবনে অবতরণ করিয়া, প্রৌগদীর 

গর্ভে সম্ভৃত ও পাগুবগণের পুত্র হইলেন। এই কারণ প্রযুক্তই দ্রৌপদী সেই পঞ্চ মহারথ পুত্র 

মহামুনি বিশ্বামিত্রের শাপে দারসংগ্রহ প্রাপ্ত হন নাই। এই আমি তোমার নিকট দ্রৌপদী 

ুত্রগ্ণের কথাধটিত সমস্ত বৃত্ান্তই বর্ণন করিলাম। আর কি শুনিষ্ছি ইচ্ছ। হয়, বলুন । 
রা 

ইতি দ্রৌপদীর পুজোৎপত্তি নাম সপ্তম অধ্যায়। 



অষ্টম অধ্যায়। ১৭ 

ঈংসরেরও উদ্রেক হইবে না। তোমর! পুনবার কামক্রোধবিহীন বিশ্বদেব হইবে। অনন্তর 

বিশ্বদেবগণ স্বন্ব অংশে কুরুভবনে অবতরণ করিয়া, ড্রৌপদীর গর্ভে সম্ভৃত ও পাণ্ডবগণের পুর 
হইলেন। এই কারণ প্রযুক্ত দ্রৌপদীব সেই পঞ্চ মহারগ পুর মহামুনি বিশ্বামিত্রেক্শাপে দার- 
নংগ্রহ প্রাপ্ত হন নাই । এই আঁমি তোমার নিকট দ্রৌপদীর পুল্রগণের কথাথটিত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন 
করিলাম । তুমি যে চারিটা প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহা বলিলাঁম। আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়, বলুন । 

ইতি দ্রৌপদীর পুক্রোৎপত্তি নাম সপ্তম অধ্যায় 

অন্টম অধ্যায় । 

জৈমিনি কহিলেন, আপনারা মদীয় প্রশ্নের অন্থুরূপে ক্রমানুলাবে সমস্তই বলিলেন । এক্ষাণে 
বাজ! হরিশ্চন্দ্ের কথ! শুনিবাঁর জন্ত মাদার অতিমাত্র কৌতুহল উদদ্ধ হইখাছে। আহা, তিনি 
মহাস্মা হহু়াও, অতিমাত্র কষ্ট প্রাপ্ত হইগ়াছিলেন! দ্বিজোত্তমগণ ! তিনি কি পরিণামে ভাদৃশ 
অতিমাত্র স্থখও ভোগ করিয়াছিলেন ? 

পক্ষিরা কহিল, রাজা হরিশ্চন্্র বিশ্বামিত্রের কণা গুনিয়া, ছুঃখিত হইয়া, ধীরে ধীরে প্রস্থান 
কবিলেন। বাঁলপুত্রা সহধর্মিণী শৈবা। তভাহাঁব আন্গামিনী হইলেন । তিনি ক্রমে ক্রমে দিব্য 
বারাণদীপুবীতে গমন কবিলেন। কিন্তু এই পুবী স্ব মহাদেবের পরিগ্রহ; ইহাতে মহুযোর 
অধিকার নাই, ভাবিয়। ছুঃখার্ত হইয়া, অনুকূল! পত্ীর সহিত তথ! হইতে গ্রন্থান করিলেন। 
পুবীতে প্রবেশ করিবার সময়ে খিশ্বামবরকে উপস্থিত দেখিলেন। তাঁহাকে সমাগত দর্শন করিয়। 
ননগ্নাবনত হইয়া, অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, মুনে ! আমার এই পুত্র, ভার্য্যা ও 
প্রাণনাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে যাহাতে আপনার প্রক্কষ্টরূপে কার্য্যদিদ্ধি হইতে পারে, 

প্রহণ করুন। অথব|, অন্ত কোনরূপ কাধ্য আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা! থাকিলে, 
তদ্বিষয়েও অন্ুজ্ঞা করুন। 

খাঁষ কহিলেন, রার্ষে! সেই প্রতিশ্রুত এক মান পূর্ণ হইয়াছে । অতএব নিজের অঙ্গী- 
কার যদি ভূপিয়। না যাইয়! থাক, তাহা হইলে, আমাকে রাজশ্য়ধজ্জের দক্ষিণা দ[ও। 

রাজা কহিলেন, ভগবন্! অদা মাস পূর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও দিনের অঞ্ধেক আছে। 
মন্ততঃ, এই সময় অপেক্ষা করুন। আর আপনাকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। 

খধি কহিলেন, মহারাজ! আচ্ছা, তাহাই হইবে, আমি পুনরায় আিব। যদ আজ নাদাও, 

তাহা হইলে শাপ দিব। 
প.ক্ষরা কহিল, বিশ্বামিত্র এই কথা কহিয়া, প্রস্থান করিলে, রাঁজ! চিন্তা করিতে লাগিলেন, 

মাম কিরূপে ইহাকে প্রতিশ্রুত দক্ষিণ! প্রদান করিব? আমার সমৃদ্ধিশান্ মিত্রই বা কোথায়? 
এবং আমার নিজের অর্থই বা সম্প্রতি কোথায়? কি করিলেই বা প্রতিগ্রহ দুষিত হইতে ন! 
পারে এবং তজ্ন্ত আমার অধঃপাত ও সংঘটিত না হয়? আমার ত কিছুই নাই। অতএব প্রাণ- 
হাগ করিব, কি, কোনদিকে পলাইয়া যাইব? অথবা প্রতিশ্রুত পূরণ ন! করিয়া যদি বিনষ্ট 
ই, তাহা হইলে, ব্রন্স্ব হরণ করিয়া, পাপে লিগ হইয়া, আমাকে অধমের ও অধম কৃমি হইতে 
ইইবে। অথবা কাহারও দাসত্ব শ্বীকার করিব, ন] হয়, আয্মবিক্রয করিব। 

পক্ষিরা কহিল, রাজাকে ব্যাকুল হইয়া, অধোনুখে কাতর হদয়ে চিন্তা করিতে দেখিয়া, 
দীয় পড্ধী তৎক্ষণাৎ বাপ্পগর্গদ বচনে বলিতে লাগিলেন, মহারাঞ্জ ! চিস্তাত্যাগ করিয়া, স্বকীয় 
তা পালন করুন। মাুষ সত্যবধিষ্কিত হইলে, শ্শানের ম্যায় বর্জনীয় হইয়! থাকে । আর 

ব্যাপ্ত! স্বসত্যপরিপালন পুরুষের যাদৃশ পরমধর্ম। এমন আর কিছুই নাই, বলিয়া থাকে। 
টু 



১৮ মার্কগ্েয় পুরাঁণ। 

খাহার বাক্য মিথ। হয়, অধ্নিহোত্র, অধায়ন বা দানাদ্য নিথিঙ্গ ক্রিয়া] সমস্ত তাহার বিফল 
হইয়া থাকে। ধর্মপীস্ত্রে সতযকেই ধীষান্ পুরুষগণের উদ্ধারের একমাত্র উপায় ও মিথ্যাকে ই অকব- 
তাঁম্মগণের পন্তনের হেতু বলিয়৷ নির্দেশ করা হইয়াছে। রাজ! কৃতি সপ্ত অশ্বমেধ ও রাজন 
যন্ত্র করিয়াঁও, একবার মাত্র মিথা। বাক্য প্রয়োগ করাতে, শ্বর্গবিচাত হুইয়াছিলেন। রাজন্। 
আমার পুত্র হইয়াছে । এই বলিয়াই তিনি উচ্চৈ:স্বরে রোদন করিতে লাগিশেন। বাশ, 

সলিলে তদীয় নেত্রান্ত পরিপ্লুত হইয়] গেল। 
মহীপতি-তদবস্থ। তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়! কহিলেন, ভদ্দে ! এই বালক কাছে রহিয়াছে। 

অক এব সন্তাপ ত্যাগ কর। অয়ি গ্গামিনি ! যাহ! বলিতে উৎস্থুক] হইয়াছিলে, তাহ বল। 

পত্বী কহিলেন, রাঁঞ্ন্! আমার পুত্র জন্মিয়াছে। সাধুগণ পুত্রের জন্যই দ্বার পরিগ্রহ করেন। 

অত হব আপনি আঁমাঁকে বিক্রয় করিয়া, তল্পব ধন দ্বার! ব্রাঙ্গণকে দক্ষিণা প্রদান করুন। 
পক্ষিপ্না কহিল, এই কথ! শ্রবণ করিয়াই, রাজার মোহ উপস্থিত হইল । অন্তর সংস্ঞাঁলাত 

করিয়া, অতিমীত্র হুঃখিভ হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন, ভাদ্র! ইহাই আমার মহাছু!খ, তুমি 
'্মামাকে ব্ররূপ বলিতেছ। আমি পাপাস্মা হইলেও, তোমার সেই শ্মিতপূর্ব বাক্য কল কি 
ভূপিতে পারিব ! হায়, হাঁয়, অগ্নি শুচিস্মিতে ! তুমিই বা কিরূপে এইরূপ বলিতে সমর্থ হইলে! 
এ কগ যখন বলিছেও কষ্ট হয, তখন নামি কিরূপে করিতে পারিব ! এই বলিয়। সেই নরশ্রেঠ 

আত্মীকে বারংবার ধিকার প্রদানপুবঃসর মৃচ্গাবেগে অভিভূত হইয়া, মহীপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। 
মহীপতি হরিশ্চন্ত্রকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, রাজপত্রী নিতান্ত ছুঃখিত। হইয়া, করুণ বাকো 

বপিতে লাগিলেন, হা মহারাজ! কাহার শপে এইপ্রকার ঘটিল যে, আঁপনি রাঙ্কৰ আ"স্তরণের 
উপহুক্ত হইয়া, তৃপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন ! ধিনি ব্রাঙ্মণদিগকে কোটি কোটি গো ও বিত্তদান 
ডি আমার পতি সেই পৃর্থীনাঁথ ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হায়! কি কষ্ট! হাদেব! 

ই রাজা তোমার কি করিয়াছেন যে,. ইনি ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের সমান হইয়াও, ঈদৃশী প্রস্বাপনী 
টা প্রাপ্ত হইলেন! 

এই বলিগ্ সেই স্থৃশ্রোণীও অসহশীয় ভর্তৃদুংখমহীভাঁরে নিগীন্উতা ও মৃচ্ছিতি। হইয়া, নিপ. 
তিতা হইলেন । পিতা মাত উন্য়কেই অনাথ হইয়া, ভূমিতে পতিত হঈটতে দেখিয়া, শিশু 
অত্যন্ত ক্ষধাবিষ্ট ও নিতান্ত ছুংখিত হইয়া, বলিতে লাগিলেন, তাত! তাত! আমাকে খাইতে 

দাও) মাতঃ! মাঁতঃ! আমাকে ভোজন প্রদান কর। আমার বলবতী ক্ষুধা হইয়াছে? জিহ্বাগ্র 

শু হইতেছে। 
পক্ষির৷ কহিল, এই অবসরে মহাতপা বিশ্বামিত্র উপডিত্,হইলেন। তিনি রাজাকে মৃচ্ছিঃ 

ও ভূপতিত অবলোকন করিয়া, সলিল-সমত্যুক্ষণপূর্বক বলিতে লাগিলেন, রাজেন্দ্র! উঠ উঠ; 
আমাকে অভীষ্ট দক্ষিণা দাও । খণ শোধ না করিলে, দিন দিন দুঃখ বদ্ধিত হইয়। থাকে । 

হিমের সভায়, স্ণীতল সলিলে তদ্রপে আপ্যায়িত হওয়াতে, তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞালাত ও খধিকে 
অবলোকন করিয়া, রাঁজা পুনরায় মোহাচ্ছন্ন ও সেই খষিও ক্রোধসমাপন্ন হইলেন । তখন তিনি 

রাজাকে বিশেষ আম্বীসিত করিয়া বলিতে লাগিংলন, যদি ধর্মে অবেক্ষা থাকে, তাহ। হইর়ে, 
আমার সেই দক্ষিণা দাও। দেখ, হুর্য্য সত্াবলেই তাপ দান করেন; মেদিনী সত্যেই প্রতিটি 
আছেন ) সত্যই পরম ধর্খ বলিয়া পরিগণিত হইয়! থাকে এবং একমাত্র সত্যই স্বর্গের অধিষ্ঠান। 

সহজ সহ মশ্বমেধ ও সত্য এই উভয় তুলায় ধারণ করিলে, অশ্বমেধসহত্র অপেক্ষা সহ্োের 

ভার অণ্ধিক হইয়া ধাকে। অথবা তুমি যেরূপ অনার্ধ্য, পাপাশয়, ক্রুর, মিথ্যাবাদী গ্রভাবাী 

রাজা, ভাহাতে আমার মার এইরূপ সামবাদ প্রয়োগে প্রয়োজন কি ? ভাল কথায় সহমাদে 

বলিতেছি, শ্রবণ কর, রাজন্' যদি মদ্য আমায় দক্ষণ। না দাও, তাহাহইলে, কূ্ধ্যান্তের পরই 

তোমাকে শাপদিব। 



অষ্টম অধ্যায়। ১৯ 
এই বলিক! খাষি প্রস্থান করিলে, রাজ ভয়াতুর হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, আমি নিঃস্ব হইয়া 

পড়িয়াছি) ধনীও নির্দয় হইয়া, নিতান্ত পীড়ন করিতেছেন। এরপ অবস্থায় অধম আমি কোন্ 
দিকে পলায়ন করিব? 

তখন তদীয় ভার্যা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, আমি যাহ! বলিলাম, তাহাই করুন) শাপা- 
নলে নিঃশেধে দগ্ধ হইয়া, পঞ্চত্ব লাভ করিবেন না। 

পত্ধী বারম্বার এইরূপে প্রণোর্দিত করিলে, রাজ কহিলেন, ভদ্রে! আমার আর ঘ্ণা নাই। 
অতএব তোমাকেই বিক্রয় করিব। অতিনির্দয় পুরুষগণও যাঁহা করিতে পারে নঙ্ আমি তাহা? 
করিব। যদি আমার রদন! এইরূপ নিতান্ত ছুর্ধাক্য বলিতে সমর্থ হয়, তাহাহইলে, করিতে 
পারিব। 

ভার্ধ্যাকে এইরূপ বলিয়া, পরে তিনি নগরে গমন করিয়া, নিতান্ত ব্যাকুল অস্তঃকরণে বা্প- 
কুল লোচনে ও বচনে কহিতে লাগিলেন, নগরবাপী নকলে আমার কথ শ্রবণ কর। তোমরা কি 
ছিজ্জাসা করিতেছ, তুমি কে? আমি অতি নির্দয় ও অমানুয। অথবা আমি অতিকঠিনস্থভাব 
রাক্ষদ, কিম্বা তাহা অপেক্ষাও সমধিক পাপাত্মা। সেইজন্যই পরমপ্রিয়তম। ভার্ধ্যাকে বিক্রেয় 
করিতে আসিয়াছি) নিণের প্রাণত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমার এই প্রাণ অপেক্ষা ও 
পরম অভিলাষের পাত্রীকে দাপী করিতে যদ তোমাদের মধ্যে কাহারও প্রয়োজন হয়, সে 
আমার প্রাণ থাকিতে থাকিতে শীগ্র বলুক । 

পক্ষিরা কহিল, অনন্তর কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আগমন করিয়া, রাঁজাকে বলিলেন, আমাকে দাসী 
প্রদান কর। আমি ধন দিয়া ক্রয় করিব, আমার প্রচুর অর্থ আছে। আমার প্রি]! অন্তীব কোমল- 
প্রাণা। গৃহকর্ করিতে পারেন না। এই কারণে আমাকে প্রদান কর। তোমার স্ত্রীর কার্ধ্য- 
দুর্মঘতা, বয়স, ূপ ও সংস্বভাবের অন্থুরূপ এই অর্থ গ্রহণ করিয়া, উদ্াকে আমায় দাও। 

্রাঙ্মণ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাজার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি ছুঃখের উদ্রেক 
বশত; কিছুই আর বলিতে পারিলেন না। তখন সেই ত্রাঙ্গণ রাজার বন্লাস্তে দৃঢ়বূপে ধনবর্ধন- 
পূর্বক তদীয় পত্বীর কেশপাশ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । জননীকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া, 
কাকপক্ষধর বালক রোহিতাস্বও হস্ত দ্বারা তীয় বস্ত্র আকর্ষণ করত রোদন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 

তখন রাজপত্রী ব্রাহ্মণকে কহিলেন, আর্য ! আমাকে ছাড়িয়া দিন, ছাড়িয়া দিন। আমি 
রো হতাশ্বকে দেখিয়া! লই। তাত | আর ইহাকে দেখিতে পাইব, কি না, সন্দেহ। বৎস! এস, 
দেখ, আমি তোমার জননী হইয়া, দাণীত্ব গ্রাপ্ত হইলাম। তুমি রাজপুত্র। আমি এখন তোমার 
অন্পৃশ্বা হইয়াছি। অতএব আমাকে আর স্পর্শ করিও না। ৃ 

অনস্তর সেই বালক জননী'কে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া, ম! ম! বলিয়া, রোদন করিতে করিতে 
অধ্রপূর্ণ লোচনে তৎক্ষণাৎ সমভিধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাঙ্গণ তদবন্থ তাহাকে ক্রোধভরে 
পাদপ্রহার করিলেন। তথাপি তিনি মা! ম] বলিতে লাগিলেন, কোন মতেই জননীকে ত্যাগ করি- 
লেন না। 

তখন রাজপত্ী ব্রাঙ্গণকে কহিলেন, আপনি অধুনা! আমার রক্ষাকর্তা। অতখ্র্ব এই বাঁল- 
ককেও ক্রয় করুন। কেন না, আমাকে ক্রয় করিয়াছেন, সত্য ; কিন্ত এই বালকব্যতিরেকে- 

আমি কখন আপনার কার্ধ্যসাধনে' সমর্থ হইব না। মন্ভাগিনী আমার প্রতি এই অনুগ্রৎ 
বিতরণে উদ্যত হউন। বৎসের সহিত পয়শ্থিনী ধেস্ুকে যেমন, এই বালকের সহিত আমাকেও 

€১মন সংযোজিত করুন। : 
বাহ্মণ কহিলেন, এই ধন গ্রহণ কর, বালক আমায় দাও। ধর্শান্তজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্্রীপুরুষেরই 

কেবল শতসহজ, লক্ষ ৰা কোটিমৃগ্য বেতন নিরূপিত করিয়াছেন, বালকের নছে। 



২০ মাকখেয় পুরাণ । 

পঙ্গীর। কহিল, অনন্তর ত্রাণ সেইরূপে বাঁলকেরও সেই বিত্ত রাজার উত্তরপটে বন্ধন ও 
মাতার সহিত সেই বালককে গ্রহণ করিয়া, একরে বন্ধ করিলেন। তখন নরপতিস্ত্রী পুত্র উভয়কেই 
লইয়৷ যাইতে দেখিয়1, অতিমাত্র ছুঃখিত হইয়া, বারংবার নিশ্বাস পরিহার পুরঃসর বিলাপ করিতে 
লাগিলেন, যাহীাকে পূর্বে বাযু, তপন, চন্দ্র ও আমি ভিন্ন অপর ব্যক্তি কখন দেখিতে পায় নাই, 

সেই এই মদীয্ন পত্বী দ্রাসীত্ব প্রাপ্ত হইলেন! এই বালকও হুর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, অপরের 
নিকট বিক্রীত হইলেন! আমার নিতান্তই মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে। সর্বথা আমাকে ধিক্!হ 
প্রিয়ে ! হা বুধস ! অনাধ্য আমার ছুর্নীতি বশতঃ তোমর! দৈবাধীন দশ! প্রাপ্ত হইলে ! তথাপি 

আমার মৃত্যু হইল না । আমাকে ধিক! 
পক্ষিরা৷ কহিল, রাজ এইরূপ বিলাপ করিতে লাঁগিলে, সেই বিপ্র তাহার পত্বী পুত্র উভয়. 

কেই গ্রহণ করিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া, অন্রাচ্চ গেহ ও বৃক্ষাদি অতিক্রম করত একবারেই অদৃষ্ঠ 
হইয়। পড়িলেন। এ সময়ে বিশ্বামিত্রও উপস্থিত হইয়া, ধন যাল্জা করিলেন। রাজাঁও তাহাকে 
পত়ীপুত্রের বিক্রয়লন্ধ সেই ধন দান করিলেন এবং শোকে আচ্ছন্ন হইয়া! উঠিলেন। বিশ্বামিত্র 

সেই ধন অল্প দেখিয়া, কুপিত হইয়া, রাজাকে কহিলেন, ক্ষত্রিয়াধম ! তুমি কি ইহাকেই আমার 
সদৃশী যজ্জদক্ষিণা মনে করিতেছ? যদ্দি তাহাই হয়, তাহা হইলে, এখনই আমার সুতপ্ত'তপন্তার, 
অমল ব্রাহ্মণ্যের, বিশুদ্ধ অধ্যয়ণের ও উগ্র প্রভাবের অতিমীত্র বল অবলোকন কর। 

রাজ! কহিলেন, ভগবন্! আর কিয়ংকাল অপেক্ষা ক্ষন ) অবশিষ্ট ধন দান করিব । সম্প্রতি 
আর কিছুই নাই; পত্বী ও পুত্র পর্যন্তও বিক্রন করিয়াছি। 

খধি কহিলেন, রাজন্! দিবসের আর চতুর্ভাগ অবশিষ্ট আছে । আমি এতাঁবৎকাঁল প্রতীক্ষা 
করিতে পারিব। এবিষয়ে আর কোন উত্তর করিতে পারিবে না। 

পক্ষিরা কহিলেন, রাজাকে এইরূপ নিথবর্ণ ও নিষ্ঠ,র বাঁক্য কহিয়া, কৌশিক কোঁপভরে সেই 
ধন গ্রহণ করিয়া, প্রস্থান করিলেন । বিশ্বামিত্র গমন করিলে, রাজ ভয়াশা সাগরের মধা- 

গামী হইয়া, সর্বাকারবিনিশ্চয়পূর্ধক অধোঁমুখে উচ্চৈম্বেরে বলিতে লাগিলেন, যাহার আমাকে 
ধন দিয়! ক্রীতদাস করিবার প্রয়োজন আছে, সে স্ৃষ্যাস্তের পূর্বেই শীঘ্র বলুক । তখন ধর্ম 

চণ্ডাগ্বেশ ধারণ করিয়া, ত্বরিত পদে আগমন করিলেন। তাহার শরীর ছূর্গন্ধে পূর্ণ, রুক্ষ ও বিকৃত 

ভাবাপন্ন) শ্ক্ষ ও দশনপংক্তি অতিমাত্র দীর্ঘ ও বিপুলাঁয়ত; মনে ঘ্বণার লেশ নাই? বর্ণ কষ 

উদর লম্ষিত, অক্ষিবুগল পি্গলবর্ণ ও রূক্ষ, বাঁকা অতি কর্কশ, গলদেশে শবমাল্য শোভমান, 
হস্তে কপাল, বদনমণ্ডল বিস্তৃত, হস্তে যট্টি ও পক্ষিপগ্তী, দেহ অতি কুশ, চতুর্দিক কুক্কুরগণে বেষ্টিত 
এবং তাহার আঁকার প্রকার সমুদাধই অতীব তস্কর ও গ্রচণ্ড। তবস্ায় তিনি বারম্বার অতি 

বাদপ্রয়েগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি আপিয়া রাজাকে কহিলেন, তোমাকে আমার প্রয়োজন 

আছে। অল্পব! অধিক যাহ! দিলে, তোমাঁকে পাওমা যাইতে পারে, আপনার সেই মূল্য শী 
নির্দেশ কর। 

পঙ্ষিরা কিল, তাদৃশ অতিনিষ্ঠব, অভিছুঃশীন ও অতিবাদ প্রবৃত্ত কুরদৃষ্টি পুরুষকে লকষা 

করিয়া রাজা! বলিলেন, তুমি কে? 
চণ্ডাঁধ কহিল, আমি এই পুরোন্তমে প্রবীরনামে বিখ্যাত চণ্ডাল। সকশেই জানে, আমি 

বধ্যের বধ ও শবের কম্বল সংগ্রহ করিয়া, জীবিক] নির্বাহ কার। 
রাজ! কহিলেন, চণ্াঁলের দাসত্ব নিতান্ত জুগুগ্িত। তাহাতে আমার ইচ্ছা নাই। বরং 

বিশ্বামিত্রের শাপানলে দগ্ধ হইব, তথাপি, চগ্ডালের বশ্ঠত। ম্বীকার করিব না। 
পক্ষিব্া কহিল, তিনি এইরূপ ঝলিতেছেন, এমন সময়ে বিশ্বামিত্র তথায় সমাগত হইয়, 

রোষ ৪ অমর্ষ বশে লোচন্বয় ঘূর্ণিত করিয়া, কথিতে লাগিলেন, এই চণ্ডাল তোমাকে তরি গা 

ধন দান করিতে উপস্থিত হইয়াছে। তবে তুমি কজন্য আমার যজ্জদক্ষিণা শোধ করিতেছ না? 



অফ্টম অধ্যায় । * ২১ 

রাজা কহিলেন, তগবন্! আমি আত্মাকে হুরধ্যবংশমুডত জানি। কিরূপে সামান্ত ধনের 

লোভে চণ্ডালের দাস হইতে পারি? ৃ্ 

ধাষি কহিলেন, যদ্দি তুমি এই চণ্ডালের নিকট আপনাকে বিক্রয় করিয়া, সেই ধন বথাকালে 

আমাকে না দাও,তাহ1 হইলে, নিশ্চয়ই তোমাকে অভিশপ্ত করিব। 

এই কথায় হরিশ্ন্দ্রের প্রাণ চিস্তামাত্রে গ্রতিঠিত হইল। তখন তিনি, ভগবন্! প্রসন্ন হউন, 

লিয়। বিহ্বল হ্বদয়ে খষির পদযুগল ধারণ করিলেন। এবং বলিতে লীগিলেন, আমি আপনার 

দাম, তাহার উপর একান্ত ব্যাকুল ও ভয়প্রাপ্ত হইমাছি; বিশেষত: আমি আপনার একমাত্র 

তক্ত। অতএব প্রসন্ন হউন; চণ্ডালসম্পর্ক যাহার পর নাই ক্লেশজনক। 

খবি কহিলেন, যদি তুমি আমার দান, তাহা হইলে, আমি আমার দাসভাবপ্রাপ্ত তোমাকে 

অর্দ,দবিত্তে চণ্ডালহস্তে সম্প্রদান করিলাম। 

পক্ষিরা কহিল, তিনি এইপ্রকার বলিলে, চণ্াল হৃষ্টচিত্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে অর্ধ, দ- 

বিত্ত প্রদান ও রাজাকে বন্ধন করিয়া, নিজ পন্তনে লইয়া! গেল। একে ইষ্টবন্ধুবিয়োগজন্ত রাজার 

ক্লেশের সীমা ছিল না; তাহার উপর চণ্ডাল দণ্ডের আঘাত করাতে, অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়! উঠিলেন 

এবং তাহার মনও ব্যাকুলভাবাঁপন্ন হইল। তিনি চণ্ডালপত্তনে অবস্থিতি করত প্রাতঃ, মধ্যাঙ্ক, 

সায়, এই তিন সময়েই এইরূপ গাঁন করিয়া! থাকেন, সেই বালা, দীনমুখ বালককে আপনার 

পুবোভাগে অবলোকন করিয়া, দীনমুখীও অন্ুথাবিষ্ঠা হইয়া, আমাকে এই ভাবিয়া, স্মরণ করিয়া 

থাকেন যে, রাজা ধন সংগ্রহ করিয়া, খধিকে তাহার প্রার্থনাধিক বিত্ত প্রদানপূর্বক আমাদের 

উভয়কেই উদ্ধার করিবেন । কিন্তু সেই মুগশাবাক্ষী জানিতেছেন না যে, আমি আরও পাঁপতর 

হইয়া উঠিঘাছি। রাঁজ্যনাঁশ, স্ৃত্ত্যাগ, কণন্ঠাপুলবিক্রয়, অবশেষে এই চণ্ডালতা' প্রাপ্তি, আহা, 

আমার দুঃখের উপরি ছুঃখ সমুগ্ভাবিত হইয়াছে! 

এই রূপে তিনি হৃতসর্ধস্ব ও আতুরভাবাপন্ন হইয়া, চণ্ডালপত্তনে অবস্থিতি করত নিত্য 

গবম প্রিয়তম পুল্র ও তদগনপ্রাণা সহধর্শিণীকে স্মরণ করিয়া থাকেন। কিয়ৎকালাবসামে, 

তাহাকে চণ্ডালের বশান্গত হওয়াতে, শ্শানে শববন্ত্রর আহরণকার্ধে নিযুক্ত হইতে হইল। 

শববন্ত্রেরে আহরণব্যবস(়ী তদীয় গ্রভূ সেই চণ্ডাল তাহাকে অন্ুশামন করিলেন, তুমি শবের 

আগমন অনুসন্ধান করত এই শ্মশানে দিবানিশ অবস্থিতি কর। প্রত্যেক শবে রাজাকে ষড়" 

ভাগ দিতে হইবে । অবশিষ্ট তিন ভাগ আমার এবং অপর ছই ভাগ তোমার বেতনস্বরূগ নির্ধা- 

রত রহিল। . 
চণ্ডাল এইপ্রকার অনুশাসন করিলে, রাজ! তদনুপারে দক্ষিণদিকে বারাণদীপ্রাস্তে প্রতিষ্ঠিত 

শবমন্দিরে ততক্ষণে আগমন করিলেন । এ শশানে নিয়ত ভয়ঙ্কর উচ্চধবনি সমুখিত হইতেছে। 

শত শত শিবা উহাকে আচ্ছন্ন করিন| আছে। শব সকলের মৌলিপরল্পরায় উহ! একবারেই 

পরিপূর্ণ । উহাতে রাশি রাপি ধৃম ও দুর্গন্ধ উখিত হইতেছে। পিশাচ, হত, বেতাল, ডাকিনী ও 

বক্ষগণে উহ| পরিধ্যাপ্ু, গৃধ ৪ গানাতু নমূহে আজচ্ছন, কুককুরানকরে পরিবেঠিত, অস্থণংঘাতে আবীর 

ও মহাদরন্ধে পরিপূর্ণ। মৃতগণের বন্ধুরা উহাতে নানা প্রকার আর্তনাদ করিতেছে। তত্ধ্যর্তীত 

অধুত অধুত ভয়ঙ্কর কোলাহল সমু'খত হইতেছে। হা পুত! হা মিত্র! হাবন্ধো! হ' আত! 
বস! হা পরিয়ে! হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা পতে ! হা ভগিনি! হা মাতুল! হ' পিতামহ! হা 

মাতামহ! হা পৌন্র! হা বান্ধব ! অদা তুমি কোথায় গেলে ! আইস ! *ইপ্রকার বাক্য প্রয়োগে 
্রবন্ত লোক দফলের তুমুল ধ্বনি তথায় শ্রা।নাণ হইতেছে। অগ্লমান মাংস, মেদ ও বসারাশির 

ছমচ্ছমিত শবে উহার চতুদ্দিক প্রতিধ্বনিত। অর্দদ্ধ শ্তামবর্ণ শব মকল চিতাগ্লির মধ্যস্থল আশ্রয় 

করিয়া, দশনপংক্তি বিকসিত করত, এই বলিয়াই যেন হাস্ত করিতেছে, শরীরের এই দপ!! অগ্নি 
চটচটা শব, অস্থিরাশিতে পতমান পক্ষীগণের শন্ শন শব, বান্ধবগণের চীৎকারশব, চণ্াাণগণের 



শপ 

২২ “মার্কগেয় পুরাণ । 

হর্জজনিত শব এবং লীপ্নমান ভূত, বেতাল, পিশাচ ও রাক্ষলগণের শব একত্র মিলিত হইয়া, 

গ্রলয়পময়সমুস্তু সর্বলোকভয়াবহ স্মহান্ শবের হ্যায় তথায় শয়মাণ হইতেছে। মহিষ। 

গোগণের রাশি বাশি কারীষে উহার সকল স্থল পরিপূর্ণ রহিয়াছে । তত্তংকারীষরাশি 7! 
করিয়া সমুস্তাবিত রাশি রাশি ভল্ম ও সমুন্নত অস্থিহ্প একত্র মিলিত হইস্া, উহাকে আবৃং 
করিয়াছে । রাশি রাশি উপহারমাল্য ও প্রদ্দীপ উহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । কাকপংৰ্ি 

অনবরত তত্রত্য ক্ুষ্ণচন্বন বৃক্ষ সকল বিক্ষিপ্ত করিতেছে । উহাতে নানাপ্রকার শব্দ প্রায়ই 

সমুখিত হইতেছে। এইদকলের সান্নিধ্যে ধ্ শ্শান সাক্ষাৎ নরক হইয়া উঠিয়াছে। রাজ 
তাদৃশ ভয়ঙ্কর শ্রশানে পদার্পণমাত্র দুঃখিত হইয়া, এই বলিয়া! শোক করিতে লাগিলেন 
হ! বিধে। আমার ভৃত্যগণ, মন্ত্িবর্গ ও ব্রাহ্মণসমূহ এবং সেই সুবিপুল রাজ্যই বা কোথা 

গেল! হা! শৈব্যে ! হা পুত্র । তোমরাই বা বিশ্বামিত্রের দোষে হতভাগ্য আমাকে ত্যাগ করি? 
কোথায় গেলে! এইপ্রকার পরিদেবন পুরঃসর তিনি চণ্ডালের আদেশবাক্য পুনঃ পুনঃ চিন্ 
করিয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাঁগিলেন। তাহার দেহ মলভারে আচ্ছন্ন, সর্বাঙ রূক্ষভাবাপন্ 

শরীরে অতিমাত্র ছুর্ণন্ধ, হস্তে ধবজ, পরিধান লকুটমাত্র এবং মস্তক ও চিবুক ইত্যাদিতে রাখি 
রাশি কেশ। এই সকলে তিনি সাক্ষাৎ কালের ন্তায় ও তশ্নিবন্ধন জীবিত সত্তেও যোন্থস্তর গ্রাং 

হইয়াছেন। তদবস্থায়, এই শবে এই মূল্য পাঁওয়। গিয়াছে, আমি এই মূল্য প্রাপ্ত হইব, ইহ 

আমার, ইহ! রাজার, ইহা প্রভু চণ্ডালকে দিতে হইবে, এই প্রকার বলিতে বলিতে চতুদ্দিবে 

ধাবমান হইতে লাগিলেন। জীর্ণবন্ত্ে গ্রন্থি দিয়া, তাহারই কীথা করিয়। গায়ে ধারণ করিয় 

ছেন। তাহার মুখ, বাহু, উদর ও পদ সমুদায়ই চিতাভন্মে ও শ্বণানধুলিতে, গরিপূর্ণ। তীহা। 

হস্তের অঙ্ুলি সকল রাশি রাশি মেদ, বসা ও মজ্জাতে লিপু হইযাছে। বিবিধ শবা আহা 

করিয়া, তাহাতেই উদরতৃপ্ডি করিয়া থাকেন। শবমাল্য সংগ্রহ করিয়া, তাহাতেই মস্তক মণ্ডি 

করেন। তীহার দীর্ঘ নিশ্বাদের একবারও বিরাম নাই। কি দিবা, কিরাত্রি, নিদ্রার সম্পং 

' নাই। বারবার কেবল উচ্চৈঃশ্বরে হাহাকার করিতেছেন। ৰ 

এইরূপ অবস্থায় দ্বাদশমাস, শত শত বৎপরের স্টায়, অতিবাহিত হইলে, সেই বন্ধুবিয়োগণিধু 

রক্ষার্গ নরপতি কোন দময়ে শ্রান্ত ও তন্নিবন্ধন পিদ্রা্ন অভিভূত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া, শয়ন করি 

লেন। শয়ন করিয়াই, অত্যাশ্চধ্য স্বপ্ন দেখিলেন) তিনি যেন দৈবের বলবত্তা বশে ও শ্শানাত্যাঃ 

যোগের সাহাধ্যে অন্য দেহ ধারণ করিয়া, গুরুকে গুরুদক্ষিণ। প্রদ্ধান করিয়াছেন। তাহা 

দ্বাদশ বর্ষ দুঃখদান হইতে তাহার নিষ্কৃতি হইয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন, যেন পুঞ্ধশীগঞ্ 

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সেই গর্তে থাকিয়। যেন চিন্তা করিলেন, এই গর্ভ হইতে নিক্রা; 

হইয়াই, দানধর্মের অনুষ্ঠান করিব। অনন্তর তিনি যেন তৎক্ষণাৎ পুককলবালক রূপে জন্মগ্রং 

করিয়!, শ্শানে মৃতসংস্কারকরণে সর্ব ব্যাপৃত রহিলেন। তদবস্থায় সপ্তম বর্ষ সমাগত হইলে 

কোন গুণী ব্রাঙ্গণ বন্ধু কর্তৃক মৃত অবস্থায় শ্মশানে আনীত হইলেন। তাহার ধন নাই। তঙ্ঞন্ 

তিনি ষেন মূল্যার্থী হইয়।, ব্রা্গণদিগকে পরিভূত করিলেন। তখন ব্রাঙ্গণের। বিশ্বামিত্রের আ$ 

বিত উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে বলিতে, লাগিলেন, তুমি পাপকারী । তোমাকে নিতান্ত গাপম 

অণ্তত কর্মই করিতে হইবে। পূর্বে রাজ। হরিশ্চন্তরব্রহ্ষস্ব হরণ করিয়া, পুণ্য বিনাশ বশও 

বিশ্বামিত্র কর্তৃক পুকরুসযোৌনিতে নিপাতিত হইয়াছেন। ইহাতেও যখন তিনি তাহাদিগকে গঃ 

করিলেন না, তখন তাহার তাঁহাকে রোষ'ভরে এই শাপ দিলেন, নরাধম! তুমি এখনই ঘো 

নরকে গমন কর। | 
এইপ্রকার বাক্য প্রযোজিত হইবাঙাত্র, তিনি সেই স্বপ্নস্থ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ অতীব ভা 

ঘমদুতদিগকে পাশহত্তে সমাগত দর্শন করিলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন, তাহারা তাহাকে বঃ 

পূর্বক দৃঢ় করে গ্রহণ করিয়। লইয়া যাইতে লাগিল। তখন তিনি খি্ব হইয়া, হ। মাতঃ! 



অফ্টম অধ্যায়। ২৩ 
পিতঃ | তোমরা এখন কোপাঁয় ! এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা তাহাকে তল. 
প্রোণীতে নিপাঁতিত করিল । 'অনপ্ুর ক্রকচ ও ক্ষুরধ!র ত্বার| অধোভাগে পাটিত করিয়া, অন্ধতযসে 
নিক্ষেপ করিলে, ' তিনি ছুঃখার্ত হইয়া পৃয ও শোণিত ভোজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সপ্ত- 
বর্ষ মৃতাত্মাকে পুক্কযোনিতে দর্শন করিলেন। প্রতিদিন নরকের পর নরকে দগ্ধ ও পচিত, 
খেদধিত ও ক্ষোভিত, মারিত ও পাটিত, ক্ষারিত ও দীপিত এবং শ্রীত'ও বাঁতে আহত হইতে 
পলাগিলেন। তীহার নরকে এক এক দ্দিন এক শত বর্ষের সমান হইল। যমদুতের] তাহাকে ধরূপে 
শতবর্ষ নরকে মগ্ন করিয়া রাখিল। 

অনন্তর নরক হইতে পৃথিবীতে নিপতিত হইয়া, তিনি বিষাভোজী কুকুর হইয়া, জন্মগ্রহণ 
করিলেন। তদবন্থায় বমি ভক্ষণ করত জীবিকা নির্বাহ করিয়া, অবশেষে শ্রীতে দগ্ধ হইয়া, একমাস 
মধ্যেই মরিধা গেলেন। পরে আপনাকে গো, গর্দভ, হন্তী, বানর, ছাগ, বিড়াপ, কম্ধ, মেষ, 
পক্ষী, কৃমি, মত্ত্ত, কর্ম, বরাহ, শ্বাবিধ, কুকুট, শুক, সারিক1 ও সর্প এবং অগ্ত বিধ দেহ ও স্থাবর 
যোনি মকল ভোগ করিতে দেখিলেন। অনন্তর দিন দ্রিন বিবিধ প্রাণিরূপে জন্মিতে লাগিলেন। 

এইকপে বর্ষশত ততন্তৎ কুষোনিতে গমন করিয়া, পূর্ণ হইলে, রাজ! একদা আপনাকে স্বকীয় 
বংশে সমুদ্তত অবলোকন করিলেন। সেই বংশে থাকিয়া, স্টাহার রাজ্য দ্ুতে অপহারিত হইল। 
এবং ভার্যা ও পুত্র তৎদঙ্গে হত হওয়াতে, তিনি একাঁকী বনগমন করিলেন। সেই বনে গিয়। 
দেখিলেন, ভয়াবহ সিংহ বদনব্যাদান করিয়। শরভের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহাকে ক্ষণ করি- 
বাব জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর সিংহ ভক্ষণ করিলে, তিনি পুনরাঁর পত্বীর উদ্দেশে 
শোক করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হা শৈত্যে! আমি ছুঃখে অভিভূত হইয়াছি, তুমি 
আমাকে এখানে ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে! অনন্তর পুনরায় পুত্রের সহিত স্বকীয় ভার্ধ্যাকে 
অবলোকন করিলেন। তিনি যেন বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! দ্যৃতক্রীড়ায় প্রয়োজন কি? 
আমাদিকে পরিত্রাণ করুন; ত্বদীব পুত্র ভার্্যা শৈব্য(র সহিত শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হই- 
্াছে। তখন তিনি বারহ্বার ধ।বমান হইয়াও, তাহাদিগকে যেন আর দেখিতে পাইলেন না। অন- 
তর তিনি যেন স্বর্গে থাকিয়া, অবলোকন করিলেন, তথধীয় ভা্যাকে বলপূর্বক লইয় যাইতেছে । 
নি তদবস্থায় মুক্তকেশে দীনবেশে হীনবাদে হাহাকার পরিহার পুরঃদর বারঘ্বার বলিতেছেন, 
মাঘাকে ত্রাণ করুন, ত্রাণ করুন। অনন্তর তিনি অবলোকন করিলেন, তরদীয় মহ্ষী যেন 
সন্তবীক্ষে থাকিয়া, ধর্রাঁজের আদেশবশবর্তিনী হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছেন, 
বহারাজ ! বিশ্বামিত্র তোমার জগ্ত যমকে জানাইয়াছেন। আপনি এখানে আস্ুন। এই বলি- 
ই তাহাকে যেন সর্পপাশে বন্ধ করিয়া, বলপুর্ব্বক লইয়া যাষ্টতে লাঁগলেন। শ্বয়ং যম তাহার 
নকট বিশ্বামিত্রের অনুষঠিত কার্ধ্য কীর্তন করিলেন তথাপি তাহার অধর্ণজনিত কোনরূপ বিকৃতি 
বন্ধিত হইল না। 

এইবপে স্বপ্রে যে যে দশ! অবলোকন করিলেন, দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ তত্তৎ দশ! তাহার বিশেষরূণে 
ভাগ করিতে হইল । দ্বাদশ-বর্ষ পর্যযবসানে যমদূতেরা বলপূর্বক লইয়! গেলে, ঠিনি সাক্ষাৎ 
কে দর্শন করিলেন। তখন যম তাহাকে কহিলেন, মহারাজ ! বিশ্বামিঘ্রের কোপ নিরা. 
তি কর! সহজ নহে। এমনকি, কেই খধি তোমার পুত্রেরও মৃত্যু সংঘটিত করিবেন । অত- 
এব তুমি মান্থ্যলৌকে গমন করিয়া ছুঃখশেষ ভোগ কর। সেখানে গেলে, দ্বাদশ বর্ষের অবসানে 
ধের শেষ ও শ্রেয় লাভ করিবে। , | ূ 

অন্তর তিনি যনদূতগণ কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া, অন্তরীক্ষ হইতে পতিত হঈলেন। যমগোঁক 
[ইতে পতিত হইলে, ভয় ও সন্ত্রমবশতঃ তাহার নিদ্র। ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি সমুদায় চিন্তা 
বিয়া, বলিতে লাগিলেন, হায়, কি কষ্ট! ক্ষতে ক্ষারসেচন হইল! স্বপ্নেও মহাছংখ দর্শন 
লাম, যাহার অন্ত লাই! অনন্তর তিনি পুরুসদিগকে সন্ত্রমসহকারে জিজ্ঞাস] করিলেন, আমি 



২৪ মার্কগ্য়ে পুরাণ । 

স্বপ্নে যে দ্বাদশ বর্ষ দেখিলাম, বাস্তবিকই তাহ! অতীত হইয়াছে কি? তাহাদের মধ্যে কেই 

বলিল, ন1; অন্যান্তের! কহিল, তাহাই বটে। 
রাজা! শুনিয়া ছঃখিত হইয়া, দেবগণব শবণ গ্রহণ করিলেন এখং কছিলেন, তাহার! আমার, 

টৈব্যার ও বালকের কল্যাণ বিধান করুন। ঘিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, সেই ধর্মকে নমস্ক(র ) যিনি সক- 

লের বিধাতা, সেই কঞ্চকে নমস্কীর ) বৃহস্পতি । তোমাকে নমস্কার? ইন্দ্র! তোমাকেও নমস্কার। 

এই বলিগ্কা তিনি শব সকলের মুল্যকরণরূপ চগ্াঁলের কার্যে নিযুক্ত হইলেন। তৎ্সহকারে 
তাহার স্বৃতিরও বিলোপ হইল। তাঁহার কলেবর মলভারে পরিপূরিত, মস্তকে জটা, শরীর কৃষ- 
বর্ণ, পরিধান লকুট এবং জ্ঞানের লেশমীত্র নাই। তদবস্থায় ভার্ধ্য পুত্র সকলকেই তুলিয়া 

গেলেন । রাজ্যনাশবশতঃ তাঁহার উৎ্পাহেরও লেশমাত্র নাই; শ্মশানেই অনবরত অবস্থিতি করেন। 

& সময়ে তীয় বালক পুত্রকে সর্প দংশন করাতে, তাহার মৃত্যু হয়। তাহার ভাষ্য সেই 
ষূত পুত্রকে গ্রহণ করিয়া, বিলাঁপ করিতে করিতে তথায় গমন করিলেন। তিনি বারদ্বার, হা 

পুত্র ! হা বৎস! হা শিশে! ! এইপ্রকার বপিতেছেন। তাহার মনে আর মন নাই? তাহার কেশ- 

পাশ ধুলিভারে আচ্ছন্ন হইয়াছে; শরীর রুশ ও বিবর্ণ। তর্ধবস্থায় তিনি বলিতে লাগিলেন, হা 

রাজন্! তুমি পূর্বে যাহাকে রমমাণ দেখিয়াছিলে, আজি তাহাকে দুষ্ট সর্পদূংশনে প্রাণত্যাগ 

করিয়া, মহীপৃষ্টে শয়ন করিতে দেখিতেছ ! : 

ত্বাহার ললেই বিলাপ বাক্য শ্রবণ কারয়া, মৃতকম্বল লাভ হইবে, ভীঁনিয়া, রাজ ত্বরিত গে 

তথায় আগমন করিলেন । স্মৃতিশক্তির লৌপ হওয়াতে, ভীর্যাকে তিনি চিনিতেই পাঁরিলেন ন1। 

বহু দিন বিপ্রযোগবশতঃ তিনি সতত সম্তঘপ ভোগ করিতেছেন এবং যেন তাহার পুরর্জন্ 

হইয়াছে । এই কারণেও তীহাকে রাজ! চিনিতে পারিলেন না। তিনিও পূর্বে রাজাকে চাক 

কেশীন্ত দেখিয়াছিলেন। অধুনা, জটাচ্ছন্ন ও তন্নিবন্ধন শু বৃক্ষের ন্যায় হইয়াছেন, দেখিয়া, 

কোনমতেই চিনিতে পারিলেন না। অনস্তর রাজা আশীবিষপীড়ত ও কৃষ্ণপন্ট্রে সমাচ্ছন্ন মেই 

বালককে রাজেন্ত্র্ক্ষণসম্পন্ন দর্শন করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায় কি কষ্ট! কোন 

ঝাজার গৃহে এই শিশুর জন্ম হইগাছিল ; ছুরায্ম। কৃতান্ত ইহাকে কোন্ দিকে লইয়া গিয়াছে। এই- 

রূপে মাতার উৎসঙ্গশারী এই বালককে দর্শন করিয়া, আমার সেই পদ্মপলাশলোচন বালক রোহি- 

তাশ্বকে আজি মনে পড়িয়া গেল। যদি ক্রুর কৃতান্ত আপনার বশে আনিয়া না থাকে, তাহাহইপরে 

আমারও সেই বতম এতাবতী বয়োবস্থা। প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রী সময়ে রাজপত্রী বিলাপ করিতে 

লাগিলেন, হা বৎদ! কোন্ পাপের অপধ্যানবশতঃ আমার ঈদৃশ অতীব ভয়ঙ্কর মহৎ ছুঃখ উপ 

স্থিত হইল, যাহার অন্ত দেখিতেছি না! হ| নাথ ! হা রাজন! আম দারুণ ছুঃথে পতিত হইয়াছি। 

তুমিও আমাকে আশ্বাম না দিয়া, কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছ ! কিরূপেই ঝা তথায় বিশ্বনত 

চিত্তে আছ! রে বিধে ! তুমি হরিশ্চন্দ্রের কি ন| করিলে! তাহার রাজ্য বিনষ্ট হইল, বন্ধু বান্ধবের 

সহিত বিপ্রয়োগ ঘটিল, অবশেষে ভার্য্য ও পুররও বিক্রীত হইল! 

তার এই কথ শুনিয়া, রাজ! স্বস্থান হইতে তৎক্ষণাৎ চ্যুত হইলেন। তখন দয়িত| ও মৃত 

পুত্র উভয়কেই চিনিতে পারিয়া, ছুঃখে অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া, এই বলিয়া রোদন কৰিতে লাগ 

লেন, ছায় কি কষ্ট! আমার সেই শৈব্যা এবং আমার সেই এই বালক । বধিতে বলিতে তাহা? 

মুচ্ছ1 হইল। তখন শৈব্যা তদবস্থ রাজাকে চিনিতে পারিয়া, সবিশেষ অভিভূত ও মুচ্ছিতা হইয়া 

ধরাতল আশ্রয় করিলেন। তাহার ম্পন্দনশক্তি রহিত হইল ।. অনন্তর রাজা ও রাজপত্বী উভযেই 

সমকালে চেতনা লাভ করিয়া নিরতিশয় সন্তাপপ্রস্ত ও শোকভারে অবপীড়িত হইয়া, বলা 

করিতে লাগিলেন। 

রাজ] কহিলেন, হা বংস ! তোমার সেই সুন্দর লোৌচন, সুন্দর ত্র, সুন্দর নাসিক ও ৬৬ 

অলকা রাজ বিরাজিত সর্ধস্থন্দর মুখ একবারেই স্লানভা বাপন্ন হইয়াছে, দেখিয়াও আমার হৃদ কে 
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'বদীণ হইতেছে না! হায়! কে আরমধুর ন্বরে, ভাত! তাঁত! বলিয়া স্বয্নং সমাগত হইবে! 
গামিও সৌন্বদ্তরে গাঁ় করে আর কাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া, বৎস! বৎস! বলিয়া সম্বোধন 
করিব! হায়, আর কাহার জানুপ্রেরিত পিঙ্গলবর্ণ গ্ষিতিরেণু দ্বারা! আমার উৎসঙ্গ, অঙ্গ, উত্তরীয় 
নমুদাঘই মলিন হইয়া উঠিবে ! হাবৎদ! তুমি আমার অগ্গপ্রতা হতে সম্ভ ত হইয়াছ এবং 
মনও স্বদয় উভয়েরই আনন্দ বিধান করিয়া থাক; কিন্ত আমি তোমার এমনি কুপিত! যে, 

তোমাকে সামান্য বস্ত্র হ্যাক, বিক্রয় করিলাম! দৈবরূপ সর্প নির্দয় হইয়া, ধন ও সাধন সহিত 
আমার সুবিপুল রাজ্য নিঃশেষে হরণ করিয়া, অবশেষে আমার পুত্ররত্বকে দংশন করিল! অধুন! 

আমি দৈবাহিদষ্ট পুজের বদনপদ্প নিরীক্ষণ করিযাঁ, ভয়ঙ্কর বিষে অন্বীককৃত হইলাম! এই বলিয়া, 
বাঁপগদ্গদ হইয়া, পুত্রকে যেমন আলিঙ্গন করিলেন, ভতক্ষণাঁং ম্পন্দহীন ও মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

তদ্দর্শনে রাজপতী কহিতে লাগিলেন, ইনিই সেই বিদ্বজ্জনের মনশ্চন্ত্র পুরুষপিংহ হরিশ্চন্দ্র, 
স্বর গার! চিনিতে পারা যাইতেছে । ইইারও এই নাসিক সেইরূপ উন্নত ও অগ্রভাগে অধে'- 
দুবীন এবং দন্ত সকলও মুকুলসদূশ। এই নবেশ্বর অদ্য কিন্দন্য শ্শীনে আদিলেন? এই 
বলিয়। তিনি পুত্রশোক ত্যাগ করিয়া, ভূপতিত পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি যেমন 

পতিপুত্রশে।কে নিতান্ত নিগীড়িতা, দীনভাবাপন্! ও একান্ত কর্শিত! হইয়াছিলেন, সেইরূপ 
নমুদায় দেখিয়া শুনিয়া, বিশ্মযরসের বশবন্তিনী হইলেন। অনন্তর তিনি দেখিতে দেখিতে শ্বামীর 

দেই জুপ্তন্সিত দণ্ড দর্শন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মোহ উপস্থিত হইল। ধীরে ধীরে চেতন 
লাভ করিয়া, গদ্গদ বাক্যে বলতে লাগিলেন, রে দৈব! তোমাকে ধিক্ ! তুমি অতি নির্দয়, 

র্যাদাহীন ও জুগুগিত। সেইজন্তই এই দেবসদূশ রাজাকে চণালযোনিতে নিপাতিত 
করিধাছ! রাঙ্গানা", সুহ্ৃত্ত।গ ও স্ত্রীপুত্রবিক্রর করাইয়াও তুমি ইহাকে ছাড় নাই; অবশেষে 

চগাল করিধাছ! হা রাজন! মামি সন্তপ্ত। হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিয়াছি! কিজন্ত আমাকে উত্থা 
পিত| করিয়া, পর্যাঙ্কে আরোহণ কর, বশিতেছ না! হায়! বিধাতার এ কি বিড়ৃম্বন!! আজি 

মার আপনার সেই ছত্র, তৃঙ্গার, চামর ও বীজন কিছুই দেখিতেছি না! যিনি পূর্বে গমন 
বেলে) শত শত রাজ। ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়া, আপনাদের উত্তরীর দ্বারা অগ্রে অগ্রে পৃথিবীর 

লি অপসারিত করিয়া যাইতেন, তিনি আজি দুঃখপীড়িত হইয়া, মৃতকপালসংলগ ঘটা ও ঘটনমূহে 

কানশূন্ঠ প্রা, এই অতীব অপবিত্র ও নিতান্ত দারুণ ভাবাপন্ন শশানে বিচরণ করিতেছেন! 

[ধ ও গোমাযুগণের চীৎকারে ক্ষুদ্র বিহঙ্গম সকল এখান হইতে পলায়ন করিতেছে । মৃতগণের 
াংমাদি আহার করিঘা, নিশাচরগণ সানন্দে এখানে সঞ্চরণ করিতেছে। রাশি রাশি ভক্ম, 

সঙ্গার, অর্দদগ্ধ অস্থি ও মজ্জ। এই মকলের সংঘ বশতঃ ইহা! সকলেরই ভয়াবহ ুষ্ঠি ধারণ করি- 

ছে । রাশি রাশি চিতাধূম উিত হইয়া, সমুদায় দিগস্তর নীপীক্কৃত করিয়াছে । হৃপনন্দিনী 

ঠপব্য। এই রলিয়াই শ্বাদীর কঠনমাপ্্রেষপুরঃদর ক্লেশ ও শোৌকভারের মধ্যবর্তিনী হইয়!, আর্তবচনে 

বলাপ করিতে লাগিলেন, রাজন! ইহ! স্বপ্ন অথবা সত্য.ঘটনা) থাহা- আপনার মনে হয়ঃ 

বলুন। মহাভাগ । আমার মন মোহে একান্ত আচ্ছন্ন হই! উঠিয়াছে। আয়ি ধর্ম! যদি ইহা 
প্রকৃত ঘটনাই হয়, তাহ! হইলে, ধর্মে,সহায়ত! নাই এবং ব্রাঙ্গণ ও দেবাদির পৃঙ্গাতেও কোন 

ফল নাই এবং পৃথিবী পালন করিণাও। কোনরূপ ইন্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই। বুঝিগাম, 

সরে আর ধণ্ধ নাই। ধর্ম যখন নাই, তখন সত্য, সরলতা ও অনৃশংসতাও কিরূপে থাকিবে? 
যনি থাকিত, তাহ! হইলে, সেই ধর্দের নিতান্ত অন্ুগত বা একমাত্র আশ্রিত হইয়াও, তোমাকে 
ধীর রাঙ্জ্য হইতে অবরোপিত হইতে হইত ন1 ! 

রাস্ভীর এই কণ। শুনিয়া, রা্থ। উষ্ণ নিখাস ত্যাগ করি, গদ্গদ বাঁক্যে, যেরগে চওালত্ব 

খাত হইয়াছেন, তাহার নিকট তাহা বলিলেন। তিনিও দুঃখিত হইয়া, উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ ও 

রাদন করিয়া, স্বকীয় পুনের মরণবৃহ্ান্ত াদ্যোপাস্ত কীর্তন করিলেন। 
৪ 
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. রাজী গুনিয়। কহিলেন, পরিয়ে! আর দীর্ঘকাল কেবল ক্লেশেরই উপাসন! করিতে ভাল লাস, 

ত্তেছে না। এদ্দিকে আমার আত্মাণ্ড আয়ত্ত মহে। আমার এই হতভাগ্যত প্রত্যক্ষ কর। 

চগ্ডালকর্তৃক অননুষাতি হইয়া, অগ্নিতে ষদি গ্রবেশ করি, তাহা হইলে, ' পুনরায় পর জল্কে চণ্ড* 
লেরই দাস হইতে হুইবে। অনন্তর মৃত্যুর অবসানে ক্ষুদ্রকীট ও কমিভোজী হইয়া, রাশি রাশি 
পৃয, বলা, শোৌপিত ও স্নায়ু পিচ্ছিল বৈতরণীনরকে পতিত হুইব। পরে অদিপঞ্জবনে দারুণ ছেদ 
প্রাপ্ত হইয়!, তথ! হইতে রৌরব ও মহারৌরব, এই ছুই নরকে যথারুমে গমন করিয়া, সম্তাপ 
ভোগ করিব। ছুঃখরূপ সাগরে মগ্ন হইয়াছি? প্রাণপরিহারই ইহার সাক্ষাৎ পার প্রান্তি। এক- 

মাত্র বংশধর এই যে বালক ছিল, আমার দৈবরূপ অন্বুবেগ বলবান্ হইয়া, ইতাকেও মগ্ারিরিল! 
আমি পরের অধীন হইয়া, নিতান্ত ক্লেশ ভোগ করিতেছি )"কিরূপে প্রাণ পরিহার করিব! 
অথবা, আত্িক্রিষ্ট লোকে পাঁপ অবেক্ষা করে না। পুজের বিয়োগে যেকপ ছুঃখ, তির্যযগৃযো ন- 

'তেও সেরূপ ছুঃখ নাই; রৌরবনরকেও সেরূপ ক্লেশ হয় না) বৈতরণীতেও তাদৃশ ছুঃখের সন্তা- 
বন! কোথায়? অতএব অগ্নি গ্রজলিত হইলেই, আমি এই পুভ্রদদেহ সহিত তাহাতে পতিত হুইব। 

অয়ি তন্বক্জ! ঘি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা করিবে। অয়ি শুচিম্মিতে ! আমি 

অনুন্ঞা করিতেছি, তুমি বিপ্রভবনে গমন কর। আমি যাঁহ! বলিতেছি, আদর সহকারে তাহা 

অবণ কর। যদি সামি দান করিয়া থাকি ; অথবা যদি হোম করিয়া! থাকি ; কিম্বা যদি গুরুদিগকে 

সন্ত করিয়া থাকি) তাহ! হইলে, পরলোকে পুনরায় পুভ্রের ও তোমার সহিত সংমিলিত হইব। 
(তোমার সহিত পুত্রের অনুসন্ধানে গমন করা যদিও আমার পক্ষে গ্রীশস্ত কল্প) কিন্তু ইহলোকে 
আমার এই অভিপ্রেতপিদ্ধির সম্ভবনা কোথায়? আঁয় শুচিশ্মিতে! আমি হাশ্ত বা রহস্ত 
করিতে করিতেও, ঘদ্দি কিছু অশিষ্ট কথা বলিয়! থাকি, ক্ষমা কব্তিবে) ইহাই আমার একমাত্র 
প্রার্থনা। তুমি আপনাকে রাজপত্বী ভাবিয়া, গর্ববশতঃ সেই ত্রাঙ্ষণকে অবজ্ঞা করিও না। 
শুভে ! তুমি তাহাকে সর্বপ্রথত্ে স্বামী ও দেবতার ন্যায়, সন্তষ্ট রাখিবে। 

রাজপত্বী কহি“লন, আমিও আর দুঃখভার বছন ক্গিতে পারি না। অতএব আদগ্নার সহিত 

ভদ্যই গ্রজলিত গাবকে গ্রবেশ করিব । 
পক্ষির| কহিল, তখন রাঁঞজা চিতা প্রস্তত ও তাহাতে পুভ্রকে আরোশিত করিয়!, ভার্য্যার 

সহিত বন্ধাগ্রলিপুটে, যিনি পরমাত্ম। ও সকলের ঈশ্বর; যিনি নারায়ণ ও হরি) যিনি সবলেৰ 

জৎকোটরগুহাত্ম শয়ন করিয়। আছেন; খিনি সুরগণেরও ঈশ্বর) যিনি অনার্দনিধন ত্রঙ্গস্বূপ। 

ধিনি কৃ ও পীতাম্বর, সেই সত্বম্বরূপ বাসুদেবের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তন্বর্শনে ইন্্রা 
যাবতীয় অসরবর্গ ধর্মাকে পুরোবর্তী করিয়া, সত্বরে তথায় নমাগত হইলেন। সমাগত হইয়া, নক' 
লেই বলিতে লাগিলেন, প্লাঞ্জন্! শ্রবণ কর, এই সাক্ষাৎ পিতামহ, এই স্বয়ং ভগবান্ ধণ্ম, এই 
সাধ্য ও বিশ্ব্দেবগণ, মরুৎ ও লোকপালগণ ; নাগ ও দিদ্ধগণ; গন্ধব্ব ও কুদ্রগণ, অধিশীকুমার- 

যুগল ওষ্অন্যান্ত অনেক দেবতা, সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। অধিক কি, এই বিশ্বামন। 

বিশ্বত্রয় ধাঁহাকে পুর্বে মিত্র করিতে পারে নাই; তিনিও তোমার সহিত মৈডীকরণে ও তোমার 
অভীষ্টপুরণে উৎস্থক হইয়াছেন। 

অনস্তর ধর্ম, ইন্ত্র ওবিশ্বামিত্র তত্মণাৎ তথায় অবতরণ করিলেন। তন্মধ্যে ধর্ম কহিলেন? 
রাজন! হুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইও না) আমি ধর্ম) তোমার সকাশে সমাগত, হইয়াছি। তি 
ভিতিক্ষা, দম ও সত্যাদি ককীয় গুণপরম্পরায় আমারে সবিশেষ তুষ্ট করিয়াছ। 

ইন্দ্র কহিলেন, অয্ধি মহাঁভাগ হরিশ্ন্ত্র! আমি ইন্জ, তোমার অস্তিকে আসিয়াছি। তু 
আপনার ভার্য্যা ও পুত্রের মছিত সনাতন লোক দকম জয় করিয়াছ। অধুনা, স্ত্রী ও পু 
সহিত স্বর্মে আরোহণ কর। সেই স্বর্গ অন্ত লোকের অনীব দুপ্রাপ্য হইলেও, তুমি আতীয় বর্গ 
পরম্পরায় তাহ জয় করিয়াছ। | 



অ্টম অধ্যায় ১ ২৭ 
পঙ্গিরা কহিল, অনত্তর প্রন ইন্জ চিতাস্থানগত- হইয়া, আকাশ হইতে অপমৃত্যুষিনাপন 

অমৃতময় বর্ষ এবং ততসহকারে পুষ্পরৃটি ও দেবহন্দুভিনিশ্বন প্রণদন করিলেন। এ সমর 
'দেবগণে পরিপুণ সভা সমস্ত যেখানে সেখানে বিরাজমান হইল। তখন মহাত্মা হুরিশন্দ্রের মুত 
ত্র পূর্বের সায় কুমার কলেবরে, সুস্থদেহে, প্রসন্নচিত্তে ও প্রসন্ন ইঞ্জিয়ে তৎক্ষণাৎ উান করি- 
লেন। রাজ! হরিশ্চজ্্রও ভাধর্যার সহিত ক্ষণমধোই দিব্যবস্ত্র ও দিব্যমাল্য ধারণ করিয়া, দিব্া- 
যুক্ত হইয়া, পুত্রকে আলিঙ্গনপূর্ববক স্থস্থ, সম্পূর্ণচিত্ত ও অতিমাত্র আমোদযুক্ত হইলে, 
ইন্্র পুনরায় তাহারে কহিলেন, তুমি পত্ভী ও পুত্রের সহিত পরম সংগতিলাভ করিবে । অধুনা॥ 
স্বকী কর্মফল সহায়ে শ্বর্গে সমারঢ় হও। 

হরিশ্চন্ত্র কহিলেন, স্বীয় প্রভু চণ্ডাল আমাকে নিষ্কৃতি ও অনুমতি ন! দিলে, আমি স্বর্গে 
যাইতে পারিব না। 

ধর্ম কহিলেন, তোমার এই প্রকার ক্লেশ অবশ্য ঘটিবে, আত্মমায়াবলে অবগত হইয়া, আমিই 
নিলে চণ্ডাল হইয়া, তাদৃশ চপলতা প্রদর্শন করিয়াছি। 

ইন্দ্র কহিলেন, পৃথিবীর সমুদয় লোক যে স্থানের প্রার্থন করে, তুমি সেই পুণ্যগল সাঁধুগণের 
স্থানে অধিরোহণ কর। 

রাজা কহিলেন, দেবরাজ! আপনাকে নমস্কার । আপনি প্রনন্ন হইয়াছেন। সেইজন্ই আমি 
রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছি, অসুগ্রহপূর্ব্ক শ্রবণ করুন। কোশলানগরের অধিবাদীর! মধীয় 
শোকে মগ্নমানস হইয়া আছে। তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া, আজি আমি কিরূপে যাইব? ব্রহ্গ- 
হত্যা, গুরুত্যাগ, গোবধ ও স্ত্রীবধ করিলে, যে মহাপাঁপ সঞ্চিত হয়, তক্তত্যাগেও সেই পাপ, 
কথিত হইয়াছে। ভজনশীল ও অহুষ্ট ভক্তকে ত্যাগ করিতে নাই। ত্যাগ করিলে, ইহলোক বা 
পরলোক কুত্রাপি স্ব উপলব্ধ হয় না; সুতরাং আমি ম্বর্গে গমন করিব না। স্ুরেশ্বর ! যদি 
তাহাদের সহিত স্বর্গে যাইতে পারি, তাহা ইইলেই যাইব। অধিক কি, তাহাদের সহিত আম 
নরকেও গমন করিতে পারি। 

ইন্দ্র কহিলেন, ভাহাদের বস্ৃতর পৃথক্ পৃথক পাপ পুণা আছে? সুতরাং তাহাদের সহিত 
একত্রে তুমি কিরূপে স্বর্গভোগ করিবে? . 

রাজ! কহিলেন, দেবরাঞ্জ ! রাজ। কুটুম্বিগণের প্রভাবেই রাজ্যভোঁগ করিয়া, বিবিধ, মহাঁযন্জ 
দার! যন ও পোৌর্ভকার্যের অনুষ্ঠান করেন। আমিও তাহাদের প্রভাবে তত্তৎ কার্য সকল 
মশাদন করিয়াছি; স্থতরাঁং তাহংরা আমার উপকারী। তাহাদিগকে শ্বর্গকামনায় ত্যাগ 
করিতে পারিব না। 'অত এব দেবরাজ ! আগার যে কিছু স্ুুকৃতি বা পুণা আছে, অথবা আমি 
যে দান করিয়াছি, যল্ করিয়াছি ও জপ করিযাতি, তত্মমস্ত আমার সহিত তাহারা সমানে ভোগ 
করুক। আমার যে কর্মের ফল বুকাঁলে ভোগ হইবে, আপনার প্রসাদে একদিনেই তাহাদের 
নহিত আমর তাহ] ভোগ হউক । আমি পররূপ বহুকাল ভোগ করিতে চাই না। 

পল্মীর! কহিল, আচ্ছা, তাহাই হইবে, বলিয়া ত্রিতৃবনেশ্বর ইন্দ্র, ধর্ম ও স্বয়ং বিশ্বামিত্র প্রসন্ন 

হয়ে স্বর্গলোক হইতে মহীতলে অবরোহণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি দিব্টবিমানে 
তাহা পূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর তাহারা সকলে অযোধ্যায় গমন করিয়া, তত্রত্য অধিবাঁশীপ্দিগকে 
কহিতে লাগিলেন, তোমরা সকলে শ্বর্গে আরোহণ কর। অনস্তর মহাতগ! বিশ্বামিত্র ইন্ত্রের সেই 
কথা শ্রবণ করিয়া, রাঁজার প্রতি গ্রীতিমান্ হইয়া, রোহিতাশ্বকে আনয়নপূর্বক অযে/ধযার সিংহা- 
সনে অধিরোহিত করিলেন। তখন অযোধ্যার লোক সকল দেবগণ, মুনিগণ ও সিহ্ধগণের সহিত 
একযোগে রোহিতাশ্বকে রাঁজা করিয়া, হরিশ্চন্দ্রের সহিত মিলিত ও হষ্ পুষ্ট হ্হজ্জনে বেষ্টিত 
হইয়া, সতী, পুর ও ভূত্যবর্গের সমভিব্যাবহারে শ্বর্গে সমারঢ় হইপ।: তাহারা প্রতিপদেই তৎ- 
কালে বিমান হইতে বিমানান্তরে গমন করিতে আরস্ত করিলে, হরিশ্ন্ত্রের হর্ষের সীম! রহিল 



২৮ মার্কতেয় পুরাণ । 

ন!। অনন্তর নরপতি বিমাঁনপরস্পরার সহায়তায় স্বর্গে সমারূটু হইয়া, প্রাকারপরিৰেষ্টিত পুরা. 
কারে অবস্থিতি করিলেন। সর্বশান্তার্থতত্ববৎ দৈত্যগুরু মহাঁভাগ শুক্র তাহার তাদৃশী সমৃদ্ধি 
সন্দর্শন করিয়া, তছুপলক্ষে বক্ষ্যমাণ গাথ। গান করিলেন, হরি্চন্দ্রের সমান রাজ। হয় নাই, হই. 
বেও ন1। যেব্যক্তি ইহার চরিতকথ] শ্রবণ করে, সে নিতান্ত ছুঃখার্ত হইলেও, অতীব সখ 
প্রাপ্ত হয়) এমনকি, ্বর্গার্থার স্র্গপাভ হয়, পুত্রার্থী পুত্রপ্রাপ্ত হয়, ভাঁধ্যার্থীর ভাধ্যালাভ হয় 
রাজ্যার্থীর রাঁজাগ্রাপ্তি হয়। অহো! দানের কি মাহাত্ম্য! তিতিক্ষার কি মহিমা! এই 
উভয়ের সহায়েই ছরিশ্চন্দ্রের স্বর্ণ ও ইন্ত্রপদ প্রাপ্তি হইল! 

পক্ষির। কছিল, হুরিশ্চন্ত্রের চরিতকথ। আপনার নিকট আদ্যোপান্ত কীর্তন করিলাম । অতঃ- 
পর রাজনথয়ষজ্ঞবিপাকবশতঃ পৃথিবীর ক্ষয় ও দেই বিপাক নিমিত্ত যে তুমুল আড়িবকযুদ্ধ হইয়া- 
ছিল, সেই কথা শেষ করুন। 

ইতি হরিশন্ত্রোপাখ্যান নাম অষ্টম অধ্যায়। 

(১০ পপ 

নবম অধ্যায়। 

পক্ষির। কহিল, রাজ! হরিশ্চ্দ্র রাঁজ্যচাত ও স্বর্গে সমাগত হইলে, তীয় পুরোহিত মহা 
তেজা বিশ্বামিত্র জলবাঁদ হইতে বহির্গত হইলেন ভিনি দ্বাদশবর্ষ রূপে গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন। 
সর্ধদাই জলের ভিতরেই থাকিন্তেন। জল হইতে বাহিরে আসিয়া বিশ্বামিত্রের আচরিত ও 
উদ্দায়কর্মা। রাঁজ। হরিশ্চন্দ্রের বিনাশঘটন! এবং তৎসহকারে তীহার চাগডালসংক্রমণ ও ভার], 
তনয়বিজ্রয় সমস্তই গুদনিলেন। শুনিয়া, তিনি রাজার প্রতি যেরূপ প্রীতিমান হইলেন, বিশ্বী 
মিত্রের উপরি সেইরূপ জাতক্রোধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, সেই বিশ্বামিত্র আমার শতপুত্রের 
প্রাণ সংহরণ করিয়াছে । তাহাতেও তাহার উপর আমার তাঁদৃশ ক্রোধ উত্ত,ত হয় নাই, অদ্া 

রাজাকে শ্বরা্য হইতে অবরোপিত করিতে শুনিয়া যাঁতৃর্শ ক্রোধের সঞ্চার হইতেছে। দেখ, এই 
রাজ মহায্মা, মহাভাগ এবং দেব ও দ্বিজগণের পৃজক, সত্যবাদী, শান্তস্ব ভাব, শক্রর প্রতিও মৎ. 

সরবিহীন, সর্ধথ! নিষ্পাপ, ধর্শমাত্রপরায়ণ, অপ্রমন্ত'ও আমারই আত্রিত। যেহেতু, সেই বিশ্বা 
মিত্র ঈদৃশগুণবিশিষ্ট রাঁজাকেও ভৃত্য, পুত্র ও স্ত্রীর মঠিত অন্ত্যদশীয় নিপাতিত ও রাজ্য হইতে 
পরিচ্যুত এবং অন্তাহ্য বহুপ্রকারে নিধন্ত্িত কবিযাচ্ছ, দেইহেতু সেই বরঙ্ষদ্েষ্টী, ছুরাঝ্ম। ও প্রাঙ্ঞ, 
গণের পরিত্যক্ত মূঢ় বিশ্বামিত্র আমার শাপে কলুষীকৃত ও বকযোনি প্রাপ্ত হইবে। 

পর্ষিরা কহিল, এই শাঁপ শ্রবণ করিয়া, মহাতেজা বিশ্বামিত্রও গ্রতিশাপ প্রদান করিয়া 

কছিলেন, তুমিও আড়ি হইয়া! জন্মিবে। তীহারা ব্রশ্মতেজসম্পন্ন হইলেও, পরস্পরের শা 
তির্য্যগৃযোনিতে পতিত হইলেন। উভয়েই পরমতেজীরান্। যোন্তন্তর লীভ করিলেও, তাহা 
দের সেই তেজের বৃদ্ধ ভিন্ন ক্ষয় হইল ন1। উত্য়েই মহাবল-পরাক্রম হইয়া, অতীব রোদ 
কাঁরে তুগুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । আড়ি পরিগাঁণে ছুই সহম্র যোজন এবং বক যবত্যধিক তিন 
সহত্র যোজন সমুচ্ছিত। উভয়েই গুরুতর্বিক্রমপ্রকাশপুরঃনর পক্ষপ্রহার সহায়ে পরম্পরথে 
আহত করিয়া, প্রজালোফের অতীব ভয় সমুস্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। বক পক্ষসমস্ত বিধৃনিং 
করিয়া, রক্তবর্ণ ঘূর্ণি লোচনে আড়িকে আঘাত করিলেন। আড়িও গ্রীবা উন্নমিত করিয়।, পদ 
বয় সহায়ে বককে প্রতিথাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাইদের পক্ষপবনে প্রন্গিপ্ত হইয়া, পর্বত 
প্রচয় পৃথিবীতে বেগে পতিত হুইল । তাহাদের পতনে আহত হইয়া, বসুন্ধরা কম্পিত। হই 
টি | তাহার কম্পবশতঃ জুলধি সকলের জলরাশি উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল। অনস্তর পৃথিবী 
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পাঁতালগমনোস্মুখী হইক্া, একপার্থে নত হইয়া! পড়িলেন। & সময়ে কেছ গিরিনিপাতে, কেহ 
মাগরসলিলে, কেছ বা মহীসঞ্চলনে প্রাণত্যাগ করিল। 

» এইনূপে সমস্ত অগৎ অতিমাত্র অস্ত, হাহাকারে পূর্ণ, অচেতন ও নিরতি সন্ত্রমগ্রন্ত (এবং সমু- 
দায় মেদিনীমওডল পর্য্যত্ত হইয়। উঠিলে এবং লোক সকল আকুলীকুত ও সম্তরামবিমুখ হইয়া হু! 
বংস! হা কান্ত! হা! শিশো! প্রস্থান কর, আগমন কর, এই আমি এখানে রহিয়াছ; হ। 
প্রিয়ে! হা কান্ত! এ পর্বন্ত পতিত হইতেছে, শীত্ব পলায়ন কর, ইত্যাকার বাঁকা প্রশ্নোগে 
্রবৃন্ত হইলে, পিতামহ যাবতীয় বৃন্নারকবৃন্দে পরিবৃত হইয়া, তথায় আগমনপুর্বক অতিমাআ রোষ- 
পরায়ণ তাঁহাদের উভ্তয়কেই কহিলেন, তোমরা যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হও, লৌক সকল স্বস্থ হউক। 

তাহার! উভয়ে অব্যক্তযোনি পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়াও, রোষামর্ষে সমাধিষ্ট হইয়া, 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন) নিবৃত্ত হইলেন না। তথন পিতামহ লোক সকলের ক্ষয়দশ! দর্শন 
করিয়া, তাঁহাদের উভয়ের হিতান্বেষণতৎ্পর হইয়া, তিষ্যগৃভাব অপাঞ্কত করিলেন। অনস্তর 
উভয়ে পূর্ব স্বন্ধপ প্রাপ্ত হইলে, তাহাদিগকে কহিলেন, বত বশিষ্ঠ! তুমি যুদ্ধ ত্যাগ কর? বৎস 
বিশ্বামিত্র! তুমিও যুদ্ধ করিও না। তাম্সভাবের সমাবেশ হওয়াতেই, তোমর! এইকপ যুদ্ধ 
করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলে। 

রাজা হরিশ্ন্রের এই রাজস্থয়যজ্ঞবিপাক এবং তোমাদের উভয়ের যুদ্ধ পৃথিবীর ক্ষযদশ। 
উপস্থিত করিয়াছে । দেখ, এই কৌশিকশ্রেষ্ঠ, রাজ! হরিশ্চন্দ্রের কেবল অপকারই করেন নাই। 
বরং উপকারপদেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তীহার হ্বর্ণপ্রাপ্তি সমাহিত “করিয়াছেন । তোমর1 তপ. 
্ার মৃত্তিমান্ বিন কামক্রোধের বশীভূত হইয়াছ। এক্ষণে উহ ত্যাগ কর। তোমাদের কল্যাণ 
হউক। ব্রহ্মই প্রচুর বল। 

পিতামহ এইপ্রকাঁর কহিলে, উভয়েই লজ্জিত হইয়া, গ্রীতিভরে পরম্পর আলিঙ্গন করিয়া, 
ক্ষমা করিলেন। অনস্তর পিতামহ দ্েবগণ কর্তৃক বন্দিত হইয়া, স্বকীয় লোকে গমন করিলে, 
বশিষ্টও আত্মস্থানে প্রস্থান এবং কৌশিকও স্বীয় আশ্রমপদে গমন করিলেন। 

যে সকল মনুষ্য এই আড়িবকযুদ্ধ ও এই হরিশ্চন্ত্রের উপাথ্যান সম্যক্ বিধানে কীর্তন ও শ্রবণ 
কবিবে,শ্রেতমাত্রই তাহাদের পাপাপনোদন হইবে এবং কম্মিন কালে কোনরূপ বিস্বকাধ্য ও ঘটিবে ন। 

ইতি আড়িবকযুদ্ধ নাম নবষ অধ্যায়। 

দশম অধ্যায়। 

জৈমিনি কহিলেন, অয্বি দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার সংশয় নিরাঁকরণ 
করুন, কিরূপে জন্তর আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে ? কিরূপে সে জন্মগ্রহণ ও বুদ্ধিলাভ 

করে? কিরূপেই বা উদরমধ্যস্থ ও অঙ্গনিপীড়িত হইয়া, অবস্থিতি করে? উদর হইতে নিশ্রাস্ত 
ইয়াই বা কিরূপে ৃদ্ধিগ্রাপ্ত হয়? মৃত্যুময়েই বা কিরূপে তাহার চেতনার পরিহার হইয়া 

বাকে ? মকল জন্তই মৃত্যুর পর পাপপুণাফল ভোগ করে। কিরূপেই বা তাহাদের তত্তৎ ফল- 
ভোগ মন্পন্ন হইয়া থাকে? দেখ, যে স্ত্রীকোষ্ঠে অতিমাত্র গুরুদ্রব্য সমস্তও ভূক্তমাত্র ভীর্ণ হয়, গেই 
[াশয়ে পিওীকতের ন্যায় অবস্থিতি করিয়াই বা কিন্ধপে সে জীর্ঘ হয় না? রাশি রাশি তক্ষ্যও 
স্ত্রীর কোষ্ঠে জীর্ণ হয়। সে নিতান্ত ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইলেও, কিজন্যই ব| জীর্ণ হয় ন1? আপনারা 
সামাকে এই সকল বলুন। এরূপ ভাবে বলিবেন; যেন আর কোনরূপ দন্দেহবাদ না থাকে ? 
মাত্রেই এই পরম গুহ বিষয়ে মোহিত হয়। 
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পক্ষিরা কহিলেন, আপনি জন্মৃত্যুষটিত এই যে প্রশ্নভার নিবেশিত করিলেন, ইহার যেমন 
তূলনাই হয় না, সেরূপ ইহা! সহজে নির্ণয় করাও ছূর্ঘট। পূর্বে সুমতিনামে পরম ধর্মমত! পুর 
পিতার নিকট বাহ বলিয়াছিলেন, তাহ শ্রবণ করুন । ভূগুবংশীর় কোন মহামতি ব্রাঙ্ণ আপনা 
কুতোগনয়ন, শীস্তম্বভাব, পরমবুদ্ধিমান্, জড়রূপী পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অর 
সুমতে ! তূমি আদি হইতে যথাচুক্রমে যাবতীয় বেদ অধায়ন কর এবং গুরুণুশ্রষায় ব্যগ্র হইয়া, 
ভিক্ষালন্ধ সন্নে উদর পুরণ ও পরে গার্থস্থ্য আশ্রম অবলম্বন, উৎকৃষ্ট যক্ত সকলের সম্পাদন এবং 
অভীষ্ট পুত্র সমুৎ্পাঁদন পূর্বক অবণ্যবাসী হও। অনন্তর বস! বনবাসী হইয়া, পরিব্রাজক বৃত্তি 
অবলম্বন ও পরিগ্রহতযাগ করিলে, পরত্রহ্গ প্রাপ্ত হইবে ফাহাকে লাভে করিলে, আর তোমাকে 
শোক করিতে হইবে না. 

পক্ষিরা কছিলেন, পিতা বারম্বার এইপ্রকাঁর কহিলে, পুত্র জড়ত্ববশতঃ হাঁ, কি, না, কিছুই 
বলিলেন না। পিতাঁও কিন্তু নিবৃত্ত ন| হইয়া, পুনঃ পুনঃ অনেক বার প্রপ্রকার কহিতে লাগি- 

লেন। পিতা পুন্রপ্রীতির পরতন্রতা প্রযুক্ত মধুরাক্ষরসম্পন্ন পরমমনোহারী বাক্যে প্রীরূগে 
বারম্ব'র প্রণোদিত করিলে, পুক্র উচ্চস্বরে হাশ্য করিঘ, উত্তর করিলেন, তাত! আপনি অয 

যাহ! উপদেশ করিতেছেন, তাহা অনেকবার অড্যাস করা! গিয়াছে। এতত্তিক়, অন্তান্ত বহৃবিধ 
শাস্ত্র ও নানাপ্রকার শিল্প অনেক বার শিক্ষা ক্রণাচি। আমি যে ইতিপূর্বে অযূত অযুত 
বার জন্মিয়াছি, তাহছাও অদ্য মনে পড়িয়া গেল। তত্বৎ জন্মে ক্ষয় ও বৃদ্ধি বশতঃ কতই 

নির্কেদ ও কতই পরিতোষ ভোগ করিয়াছি; শক্র, মিত্র ও কলত্রের কতই বিয়োগ ও কতই 
সঙ্গম অনুভব করিয়াছি; কত মাতা 9 কত পিতাই দর্শন করিয়াছি; কত সুখ ও কত দুঃখই বা 
অনুভব করিয়াছি! কতই বান্ধব ও কতই বাঁ পিত। প্রাপ্ত হইয়াছি। কতবারই কত স্ত্রীর বিষ্া 
মৃত্রে পিচ্ছিপডাঁবাপন্ন গর্ডাশয়ে বাঁ করিয়াছি; কতবার কত রোগই ভোগ ও কত গীড়াই 
সহ করিয়াছি; কতবারই গর্ভযন্ত্রণ। ভোগ এবং বাল্যে, যৌৰনে ও বার্ধক্যেই বা কতবার কত 
ক্লেশ সহ করিয়াছি! একে একে তৎসমস্তই মনে পড়িতেছে। আমার এই এক জন্ম নহে, শত 
শত বার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূদ্রযোৌনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; পণ, পক্ষী, কীট ও মৃগ 

যোনিতে উদ্ভূত হইয়াছি; সহস্র সহত্র বার আহবশালী রাজা, আবাঁর তাহাদের ভৃত্য হইয়াং 

জন্মিয়াছি। "সবার, কত শত বার আপনার এই গৃহে আমার এইরূপে জন্ম হইয়! গিয়াছে 

কত সহশ্রবার কত লোকের ভূত্য হুইয়াছি, দাঁস হইয়াছি, স্বামী হইয়াছি ও দণ্ডমুণখ্ডের কর্ত 

হইয়াছি। আবার, কত শত বার দরিদ্র হইতে হইয়াছে । কত শত বার হত্যা! করিয়াছি, আবার 

স্বয়ং হত হইয়াছি এবং অন্ঠ দ্বার! অন্তকে নিপাতিত করিয়াছি। আবার কত শত বার লোক' 

দিগকে দান করিয়াছি এবং তাঁছাদের দান লইয়াছি। আবার, কত শত বাঁর পিতা, মাত, সুহৎ 

ভ্রাতা ও কলত্রার্দিজনিত সন্তোষ ভোগ করিয়াছি, আবার, অসস্তোষও ভোগ করিয়া, অশ্রু 

সলিলে আমার বদনমণ্ডল গ্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে । 
তাত! এই রূপে এই সাক্ষাৎ সঙ্কটন্বরূপ, সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে আমা? 

ঈদৃশ মুক্কি্রনক জ্ঞানলাভ হইয়াছে । ইহ লাভ হওয়াতে, খক্, যজু ও সামনামক ক্রিয়াকলা? 

সর্বথ। বিফল ও অমম্যক্ বলিয়া, আমার প্রতীত হইতেছে । আমার যখন জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, 
তৎ্পহকাঁরে বিশ্বগুরূ, পরমাত্মাকে অবগত হইয়া, যখন কামনাশাস্তিরূপ তৃপ্তিরও সঞ্চার হই 

কাছে এবং মায়া মোহ তিরোহিত হওয়াতে, যখন আত্ম! সর্ধতোভাবে শুদ্ধিলাভ করিয়াছেন 

তৎ্প্রভাবে যখন আঁর কোন বিষয়ে কোনরূপ চেষ্টা নাই, তখন বেদে প্রয়োজন কি? কট্প্রকা; 

ক্রিয়া, দুঃখ, সুখ, হর্ষ, রস:ও গুণপরম্পর! এই সকলের যাহাতে সম্পর্ক নাই, আমি এখন সেই বর 
রূপ পরমপ্রদ প্রাঞ্ত হইব। আমি বিশেষরূপে জানিয়াছি, এই সংসার ছুংখের পরম্পরামাত্র এব 

হয, রস তয়, উদ্বেগ, অমর্য ও জর! ইত্যাদি দোষে আতুরভাঁবাপন্ন। যাহাতে আত্মারূপ মৃগ বৰ 
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ছুই! থাঁকে, তাদূশ আমজিরূগপ শত শত পাশে ইহা পরিব্যাপ্ত। এই কারণে আমি ই। ত্যাগ 
করিয়া, পরব্রঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করিব। বৈদিক ধর্ম অধর্শে পরিপূর্ণ এবং অতীবসুুক্সিত 
সাপফল সঙ্লিত) সঙ্গে সঙ্গে উহাও ত্যাগ করিব। | | 

পক্ষিয! কহিলেন. পিত! পুত্রের এইপ্রকার কথা কর্ণগোচর করিয়!, হর্য ও বিশ্য়ে 
গগগদ হইয়া, প্রন্বষ্ট চিত্তে বলিতে লাগিলেন, বংস! তুমি এ কি বলিতেছ? কোথা! হইতে 
তোমার জ্ঞান জন্মিগ? পূর্বে তুমি কেনই বা জড় ছিলে? এখনই বা! কিরূপে গ্রবোধ লাভ 
করিলে ? তোমার কি কোন মুনির বা দেবতার শাপে এইপ্রকার বিকৃতদশার সঞ্চার হইয়াছিল ? 
কেন না, এত দিন তোমার জ্ঞান প্রচ্ছন্ন ছিল) সম্প্রতি গ্রকটভাব প্রাপ্ত হইল। পুত্র কহিলেন, 
তাত! আমিঅন্য জন্মেযে ছিলাম এবং ইহার পর আবার যাহ| হইব, সেই সুখ€ঃখজনক 
বৃত্তান্ত যথাবৃত্ত শ্রবণ করুন। আমি পুর্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলাম। পরযাত্মাতেই আমার আত্মা সন্জিরিই 
ছিল। মামার আত্মবিদ্যাবিচারে পরম নিষ্ঠা সমুৎপন্ন হয়। সতত অভ্যাসসঙ্গম, সৎসঙ্গ, হিচারবিধির 
শোধন ও স্বস্বভাব এই সক উপায়ে সতত যোগযুক্ত থাকিয়া, পরমাত্মাতে মন সন্নিবিষ্ করাতে, 
হাতেই আমার পরম প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল। এ সময়ে আমি আচাধ্যতা প্রা হই। 
শিষ্যগণের সন্দেহনিরাকরণবিষয়ে আমার সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য জন্মিয়াছিণ। 

অনন্তর দীর্ঘকালাবমানে, আমি একান্তিক হইয়া উঠিলে, আমার গুণে দোষের উৎপত্তি 
হইল। তনিবন্ধন, অজ্ঞানের আবির্ভাবে আমার সংগ্রবৃত্তি সমুদ্বায় বিগপিত ও প্রমাঁদবশতঃ 
অপমৃত্যু উপস্থিত হইল। প্রথয অবস্থাধ ব্রন্গজ্ঞানের আলোচন! করাতে, মৃত্যুকাল হইতেই 
আমি জাতিম্মর হইলাম। সেইজন্য এ পর্য্যস্ত বারম্বার জন্মগ্রহণ করিয়া, যত বৎসর অতীত হই 
যাছে, সমস্ত মনে পড়িতেছে। অধিক কি, পূর্বাভ্যাসবশেই আমি এইরূপ জিতেন্দ্িয় হইয়াছি। 
পুনরায় আর যাহাতে জন্মিতে না হয়, এইরূপ যত্ব করিব। আমি যেজাতিম্মর হইয়ীছি, তাহ! 
জ্রানদানের সাক্ষাৎ ফল। তাত! বৈদিক ধর্শের আশ্রয় করিলে, কখনই এইরূপ জাতিম্মর 
হওয়া যাইতে পারে না। আমি সেই পূর্ধাশ্রমবশতই ঈদৃশ নিষ্টাবর্ লাত করিয়াছি। অধুনা, এই 
অবস্থায় এঁকাস্তিকতা সহকারে আত্মার উদ্ধারসাধনে যত্ব করিব। অতএব মহাভাগ ! আপনি 
বলুন, আপনার হৃদয়ে যে সন্দেহবিষয় উপস্থিত হইয়াছে। আমি আপনার সনে নিরাকরণ 
করিয়া, প্রীতি উৎপাদনপুর্বক আপনার খণ শোধ করিব। 

পক্ষর! কহিলেন, পিতা তখন তদীয় বাক্যে বিশ্বাম করিয়।, আপনি আমাদিগকে সংসার- 
গ্রহণমংক্রাস্ত যে বিষয় জিজ্ঞাস! করিগাছেন, তাহাকে তাহাই বলিলেন। 

পৃত্র উত্তর করিলেন, তাত! আমি বারবার যাহ! অন্থুভব করিয়াছি, যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ 
ককন। এই সংলারচক্র জীর্ণ হয় না। ইহার স্থিতিও নাই। পিতঃ! আমি আপনার অনুক্ঞাক্রমে 

মমুদায় সবিশেষ কহিতেছ। কেন না, দৃতাকাঁণ হইতে আর কেহই বলিতে পারে ন!। 
ব্লবান্ বাধু বশে উম্মা সঞ্চারিত ও বিনা ইন্ধনেই শরীরে প্রদীপিত ও প্রকুপিত হইয়া, মর্ধস্থান 
সকল ভে করে। তখন উদ্ানশামক পবন উর্দ্ধে প্রবপ্তিত হয় । তাহাতে ভুক্ত জলীয় ভক্ষ্য সকলের 
সধোগরতিরোধ হুইয়। যায়। যাহারা জলদান, অন্নদান ও রসদান করিয়াছে, তাহার! সেই 
মৃহাসময়ে আহ্লাদ অনুভব করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপুত চিত্তে অনদানুকরে, সে তৎ- 
শীলে অন্নুবিনাও তপ্ত অমুতব করিয়। থাকে |... 

ষে ব্যক্তি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, কাহারও, প্রাতিভেদ করে নাই এবং যে ব্যক্তি 'আন্তিক ও 

বদ্ধাবান্, সে সুথমৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ৰ 
যাহারা দেবাহিজপুজায় একাভ্ত সংদজ ও জুনুঘুরুহিত এবং দা বা বদার ও শ্রীমান, 

শাহারাও স্থখমৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়। থাকে । যে ব্যক্তি কামবশতঃ) জোৌধবশতঃ, অথবা দ্বেষবশতঃ ধর্ম 

পরিত্যাগ করে না, যেব্যক্তি যথোক্জকারী ও সৌম্যপ্রক্ৃতি, তাহারও নুখমৃত্যু লাভ ইয়।, 

াক্স্নী যর কালার পক্তক 
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জলদাঁন না করিলে, তৎকালে দগ্ধ হইতে হয় ও অন্নদান না করিলে, ক্ষুধা আক্রমণ করে। 
ইন্ধনদাতার। শীতঙ্গমী হইয়া! থাকে, চন্দনদায়ীরা তাঁপ জয় করে এবং কাহীরও উদ্বেগ সমুৎপাদম 
ন। করিলে, প্রাণাস্তিক কষ্ট বেদন! সহা করিতে হয় না। , 

যাহারা লোকের মোহ ও অজ্ঞান সমুগ্ডাবন করে, তাহারা মহৎ ভয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই 
মক নরাধম অত্যুগ্র বেদনায় নিযস্ত্িত হইয়া থাকে। কৃট সাক্ষ্য প্রদান' মিথ্যা কথ প্রয়োগ, 
আ্সৎ অনুশাসন ও বেদের নিন্দা করিলে, মোহমৃত্যু লাভ হয়। তৎকালে, অতীবভীষণ, পুঁতিগন্ধ 
বিশিষ্ট, দ্রাত্ম! বমপুরুষগণ কুটমুদগর হস্তে সমাগত হইয়া থাকে। তাহারা দৃষ্টিপথে পতিত 
হইবামাত্র তাহার কম্প [উপস্থিত হয়। তখন সে ভ্রাতা, মাতা ও পুল্র প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া, 
অবিরত ক্রন্দন করে। তাত! তত্কালে তাহার বাক্য একমাত্র বর্ণবিশিষ্ট ও তন্লিবন্ধন অক্কট 
হইয়া যায়। তাহার দৃষ্টিও ভয়বশতঃ ঘৃণিত এবং বদনমণ্ডুলও উচ্ঘাবশতঃ শুদ্ধ ভাবে পরিণন্ত 
হয়। অনন্তর তাহার উর্ধশ্বাস উপস্থিত হয়) দৃষ্টি ভাঙ্গিয়। পড়ে এবং তীব্র বেদনার সঞ্চার হয়। 
তদবস্থায় তাহার কলেব্রপরিহা'র হইয়া থাকে । দেহাস্তে আবার বাষুর অগ্রসারী হইয়া, তন্্প 
অন্ত দেহ পরিগ্রহ করে। এ দেহ কর্মমজনিত) কেবল যাতনা ভোগ করিবার জন্যই সমূত্ূত, 
পিতা মাতা হইতে উদ্ভুত নহে। 

অনস্তর যমের দূত আশ তাহাকে দারুণ পাঁশে বদ্ধ ও দওুপ্রহারে সবিশেষ উদ্ভাস্ত করিয়া, 
দক্ষিণদিকে আকর্ষণ করে। যে পথ দিয় লইয়া যায়, তাহ কুশ, কণ্টক, বল্মীক, শঙ্কু ও পাষাণ 

ংের্গে কর্কশভাবাপন্ন । উহাতে নিরস্তর অগ্নি জপিতেছে। কোথাও শত শত গভীর গর্ 

রহিয়াছে । আদিত্য প্রদীপ্ত হইয়া, মতত উহাতে ঘাপদাঁন করিতেছেন। তাহার প্রথর 

কিরণে উহা, দহামান হইতেছে। যমদূত অমঙ্গল ধ্বনি করত ভয়াবহ মুত্তি পরিগ্নহ করিয়া, 

তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে । তদবস্থায় শত শত শিবা তাহাকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণপুর্ববক ভক্ষণ 
করে। পাপকর্দ্থ করিলে, ঈদৃশ দারণ পথে যমলোকে গমন করিতে হয়। 

| যাহার! ছত্র ও উপানৎ প্রদান, বন্তরদান ও অন্ন প্রদান করে, তাহারা স্থখমার্গে গমন করিয়া 
( থাকে । 

এইরূপে পাপগীড়িত ও ত্লিবদ্ধন দারুণ ক্লেশ অনুভব করত অবশ হইয়। দ্বাদশদিনে যমরাজ- 
ভবনে উপস্থিত ছইয়। থাকে । কলেবর দহামান হওয়াতে, মহাদাহ যেমন ভোগ করিতে হয়, 
যমদুতেরা তাঁড়ন ও ছেদন করাতে সেইরূপ দারুণ বেদনা অন্ভৃত হুইঞ্! থাকে। আবার, 
ক্লিদ্যমান হওয়াতে, চিরতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। প্বর্কীয় কর্মাবিপাক বশে দেহাস্তর গমন 

করিলেও, গ্ররূপ যন্ত্রণ। নকল অনুভূত হইয়! থাকে। 
তম্মধ্ে, যাহার বান্ধববর্গ তিল সহিত জলদাঁন করে, অথবা! যে পিওদান করিয়া থাকে, 

। তাহাই এদবস্থায় ভোগ করিতে পারা যায়। আবার, বান্ধবেরা মশৌচান্তে ষে তৈলান্া্গ 

অঙ্গসং বাহন ও একত্রে ভোজন করে, তাহাতেই সে আপ্যায়িত হইয়! থাকে । বান্ধবেরা অশোচ 

সময়ে ভূমিতে শয়ন করিলে ও, তাহার আত্যন্তি ক্লেশ উপস্থিত হয় না। বান্ধবেরা দান করি- 

? লে$,মুত্বক্তি আপ্যাক্সিত হইয়া থাকে । 
মৃতব্যক্তি যমদু্ত কর্তৃক নীয়মাঁন হইয়!, আপনার সেই যাঁতনাগৃহ দ্বাদশাহে দর্শন ও তথা! 

বান্ধবগণের প্রদত্ত জল ও পিণ্াদ্ি ভক্ষণ করে। দ্বাদশদিনপর্য্যবসানে সে কৃষ্যমাপ হইয়া, যদ 

মেই ভয়ঙ্কর ভীষণাক্কৃতি লৌহ্ময় পুর অবলোকন করিয়৷ থাকে । তথায় গতমাত্র মৃত্যু ও কালান্' 

কাদির মধ্যগত, আঅতীব-লোহিত-লোটন-সম্পন্ন ও ভিন্নাঞ্জন-চয়-সন্নিস্ভ যমকে দেখিতে পার। 

তাহার বদন দ্রাকরাল, আকৃতি ভ্রকুটিগংসর্গে দারুণভাবাপন্ন' এবং বিন্বপ, ভীষণ ও বক্রস্বভাৰ 
শত শত ব্যাধি তাহীর চারিদিক বেষ্টন করিয়া। আছে। তাহার হস্তে পাশ ও দও, বাহযুগল বিশা, 
দহ অতি তীধণ। $ 

) 



একাদশ অধঠায়। | ৩৩ 

অনন্তর মৃত বাঞ্তি' তাহাই নির্দিষ্ট শুভাপ্ডত গতি লা করে। কুট সাক্ষা শ্ৰাদান ও মিপা 
বাঁক গ্রয়োগ করিলে, রৌরবে গমন করিতে হয়। রৌরবের স্বরূপ বলিতেছি, শবণ করাল । রৌর- 
“বের প্রমাণ ছুই ধোজন। তাহাতে জাহুমাত্র-প্রমাণ স্থৃদৃন্তর গর্ত আছে। সেই গর্তকে অঙ্গারয়াশিতে 

পূর্ণ করিগা, ধরণীর সহিত সমান করা হইয়াছে। নেই তীব্র তাপিন্ অঙ্ষারভূমি দ্বারা জাজপ্য- 

মান হইতে হয়।' খসকিহ্ববেরা পাপীকে তন্মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। সেসেই তীব্র অনলে দহামান 
হইয়া, তথায় ধাবমান হয়। পদে পদেই তাহার পাদঘ্য় শীর্ণ ও পুনরাস্ব জীর্ণ হইয়। থাকে । 

একবার পাদ ৰিঙ্ষেপ করিয়া, তাহ! উত্তোলন করিতে এক অহোরাত্র অতীত হইয়া যায় । এই- 

রূপে সহ যোজন উত্তীর্ণ হইলে, বিমুক্ত হইয়া, তথা হইতে পাপশুদ্ধির জন্য তাদৃণ অন্তবিধ 
নরুকে গমন করিতে হয়। অনন্তর নকল নরক ভোগ হইলে, পাপী তির্ধাগৃধোনিতে গমন করে। 

তাবস্থায় কৃমি, কীট, পতঙ্গ, শ্বাপদ, মশকাদি, গজ ও দ্রমাদি, গো, জঙ্ব এবং অন্যান্ত ছুঃখজনক 
পাপযোনিতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া, কুজ, কুৎসিত ও বামন এবং 
চগ্ডাঁল ও পুকমাদিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পাপ বা পুণোর অবশেষ থাকিলে, তপ্রভাষে বথা- 
ক্রমে শূত্র, বৈশ্ত ও ক্ষত্রাদি উচ্চক্াতি লাভ করিয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণ ও দেবতা হইয়াও 
ন্মে। জাঁবার, কখন বা নীচ জাতিতে মমুদ্ভুত হয়। এইক্লপে পাঁপকর্দিরা নরকে গমন ও 
অধংপতিত অবস্থা অনুভব করে। | ৰ 

অধুনা, পুণ্যানুষ্ঠঠন করিলে, যেরূগে যমলোকে গমন করিয়া! থাকে, বলিতেছি, শ্রবণ ককন। 

পুণ্যাত্মার! ধর্শারাঁজের বিনির্দিষ্ট গুতপতি লাভ করে। তাহাদের অগ্রে গন্ধর্বগণ গান ও অগ্মরো- 
গণ নৃত্য করিদ্বা থাকে । তাহারা তদবস্থায় বিবিধ দিবা মাল্যে সমুজ্জল হইয়া, হার ও নূপুর 
মাধুর্য স্থপোভিত অন্ত বিমানসমূহে আরোহণপূর্বক গমন করে। সেই বিমান হইতে প্রচ্যুত 
হইয়া, নরপতিগণ্ের ও অন্ভান্য মহাপুরুষদমূহের বংশে জন্মগ্রহণপূর্বক সতত সদ্বৃত্তিসেবায় যাপন 
করিয়। থাকে । অনন্তর বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোগ সকল সম্ভোগ করিয়া, পুণ্যের যোগ থাকিলে, তাহ! 

 অপেক্ষাও আবার উর্ধে গমন, নতুবা, পূর্ববোক্ধ বিধানে নীচদশায় আরোহণ করে। 
এই আর্য আপনার নিকট প্রাণিগণের মৃত্যুঘটিত যাবতীয় বৃত্বাস্ত কীর্তন করিলাম। অধুনা, 

চাহার গঞলাভকথ শ্রবণ করুন। 

ইতি জীববিপন্ভিবর্ণন নান দশম অধ্যায়। 

একাদশ অধ্যায়। 

পুত্র কহিলেন, মনুষ্য স্ত্রীর রজে যে বীজ নিক্ষিপ্ত করে,স্বর্গ বা নরক হইতে বিযুকুমূর 

টাবের তাহাতে প্রবেশ হই থাঁকে.। পি: ছীরের আজব হয ছিয়ার 
ধা হইয়া ধরি পবিদ্থি খু দ ও পেবির আকার ধারপু.করে। পেবিতে যে অণুবীজের 
স্পা পালি নপগ অপ ই মা 4৯ এ 

াবিউাব হয, তাহাকেই অঙ্কুর বলিয়া! থাকে। কেন নাঃ এই অধুবী্ হইতেই পঞ্চ অঙ্গের 

টাগক্রমে উদ্ভব হয় পরে তাহ! হইতে অন্ুলী, নেব, নস, শ্রবগ-ও মুখ এই সকল উপা 

ঈরজন্মহয়। তাহা হইতে ভাবার নধাঁদির জম হইয়া থাকে ততপরে কে রোম ও 

কশ সকল উৎপন্ন হয় উদ্ভবকোব অ্গপ্ত্যঙ্গাদির সমানে সূত্বর্ধিত হইয়া থাকে । নারিকেল- 
ল বেষন কিসে বছিত হর, ভষত উকেতিও অধোমুখে অবহিত কিয়া, বি প্রা 
ইরা থাকে। তৎকালে তাহার করঘয় জানু ও পার্থর তলদেশে, অনুষঠঙথয় তাহার উপরি, 
দুলী সকল তাহার সম্মুখে, নেত্রথয জান পৃষ্ঠে, নাপিক! জান্থর মধ্যে, শ্ছিচ্হয় পশ্চানডাগে 

৫ 



শুঃ মাক্কগেয়, পুরাণ । 

. শ্রবং বহির্ভাগে বাহ ও জঙ্ঘা সংস্থপিত হয়। তদবস্থায় সে ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়। খাকে। এই, 
রূপ অন্তান্ত জন্তর উপরেও, তাহাদের যেমন আক্কৃতি, তদনুরূপে অবস্থিতি করে।, 

জঠর অগ্নি হবার! তাহার কান সম্পন্প হয় এবং জননীর ভৃক্তগীত অগনয়স দ্বারা! জীবদ' 

যাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে । ষে যেমন পাপ পুণ্য করে, তদনুসায়েই তাহার গর্ভবাঁলসজ্ঘটিত 
হয়। তাহাক্স নাতিতে আপ্যায়নী নামে নাড়ী নিবন্ধ থাকে । স্ত্রীর্দিগের অন্ত্রগহবরে সংঘন্ধ থাঁকিয 
 নাড়ীর উৎপত্তি হয়। দ্বারা প্রস্থতির ভূক্তপীত অন্নরসাদি গর্ভস্থ জীবের উদরগ্থ হইয়! থাকে। 
তাহাতে তাহার দেহ আপ্যায়িত ও ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হয়। এ্রী সময়ে তাহার প্রাক্তম জগ্মপর. 

স্পরা স্বৃতিপথে সমুদ্দিত হইয়া থাকে । তখন ইতন্ততঃ পীভামান হওয়াতে, ততৎ জন্মযন্ত্রণা স্মরণ 
করিয়া, নির্বেদ গ্রস্ত হইয়া, মনে মনে এইপ্রকীর বলিয়া থাকে, আর কখন এরূপ রুরিব না। 
প্রত্যুত, গর্ভ হইতে বিনিষ্ত্ান্তমাত্র এরূপ যত করিব, যাহাতে আর পুনরায় গর্ভযন্ত্রণা তোগ 
করিতে হইবে না। 

অনন্তর জীব কালক্রমে অধোমুখে পরিবর্তিত হয়া, নবম বা দশম মাসে ভূমিষ্ঠ হয়। তৎকালে 

খ্রীনববাযুর নংঘর্ষধশতঃ অতিমাত্র গীডামান হইয়া, বহির্গত হইয়! থাকে । আন্তরিক ছুংখভারে 

অভিস্তৃত হইয়া, গর্ভ হইতে বিনিগ্গমন করে। উদর হইতে নিজ্কাস্ত হইয়া, অসহ্ মুচ্ছ। গ্রাথ 
হয়। অনন্তর বাহ্বাষু$ সংস্পর্শে পুনরায় চেতন! লাভ করে। তখন সর্ঘলোক-মোহিনী বৈধবী 
য় বলনুর্বক তাঁহাকে আকুমণ করিয়া থাকে । তাহাতেই সে সমুদাঁয় ভুলিয়া যায় এবং 
তাহাতেই' তাহার অক্সিজাঁন ভ্রষ্ট হইয়। থাকে । এইরূপে জান ত্রষ্ট হইলে, বাল্যভাব প্রাপ্ত হয়। 

গ্রে ঘ্ীক্রিমে কৌমীর,” যৌবন ও বার্ধক্যে উপনীত এবং পুনরায় মৃত্যুুথে পতিত ও অন্মান্তর 
লাভ করিয়। থাক্ষে । অনন্তর এই সংসারচক্রে ঘটিযগ্বৎ পরিভ্রামিত হইয়া, কদাচিৎ ম্বর্গ ও 

কখন বা নরক লাত করে; কখন ব৷ পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বকীয় কর্ম ভোগ করিয়া থাকে) 

কখন ব! কর্মভৌগের অবসানে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় এবং কখন বা স্বল্পমাত্র শুভাণডত দ্বার 

ইহলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। অয়ি দ্বিজোত্তম! স্বর্গে ও নরকে তাহার কর্মফলের প্রা 

ভোগ হুইয়! থাকে। নরকে ইহাই মহাছুঃখ যে, স্বর্গবাদির! তথায় যে আমোদ অনুভব করে, 

নরকপতনসময়ে পাগীরা তাহা দেখিতে পায়। হ্বর্গেও আবার অতুল ছুঃথ ভোগ করিতে হয়। 

কেন নখ, স্বর্গে আরোহণ করিয়া অবধি সদাই এই মনে হয়, আমাকে অবশ্তই একদিন বণ 

ইইটতৈ পতিত হইতে হইবে। তৎকালে নারকীদিগকে অবলোকন করিয়াও, মহাছুঃখ তো? 

বরিতে হয়। কেননা) ফেধলই মনে হয়, আমাকেও এক দিন এইরূপ দশা ভোগ করিতে 

হইবে । ইহাই ভাবিয়া, মনে অশান্তির উদয় হইয়া! থাকে । 

গর্ভবামে যেমন দারুণ ছুঃখ, যোনি হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময়েও সেইরগ মহাক্লেশ উপস্থিত 

হয়। আবার জন্মিবার পর বাল্য ও বার্দধক্যদশাতেও অসুখের একশেষ ঘটিয়া থাকে । তত্তি 

ঘৌবনেও অতীব ছুঃসহ কাম, ক্রোধ ও ঈর্ধ্যানিত দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। বার্ধক্য 

হুঃখে পরিপূর্ণ এবং মরণেও ক্লেশের শেষ থাকে না। আবার, যমদুতেরা যখন আকর্ষণ করিয়া 

নরকে ফেলিয়া দেয়, তৎকালীন কষ্ট অনির্বার্ধ্য । নরকাবসানে পুনরায় যথাক্রমে গর্ভযন্ত্রণা, জনন 

যন্ত্রণ। ও মরণযন্ত্রণা ভোগ হইয়। থাকে । এইরপে প্রাণিমাত্রেই এই সংসারচক্রে প্রারতবদ্ধ? 

বদ্ধ হইয়া, পুনঃ পুনঃ ঘটিয্ত্ের স্তায়, ভ্রামিত ও বন্ধনের পর বন্ধনগ্রস্ত হয়। তাত! এই ছুঃধ 

সমুল সংসার-সন্কটে কিছুমাত্র সুখ নাই। সেইজন্তই আমি মোক্ষকামনায় যত্ব করিতেছি। কির 

আর বৈদিক ধর্দের নুসরণ করিতে পারি ? 

ইতি গর্ভোৎপ্তিক্রম নাম একাদশ অধ্যায়। 



দাদশ অধ্যায়। 

পিত। কহিলেন, সাধু বস ! তুমি জ্ঞানবিতরণ করিয়া, তৎগ্রভাঁবে যে দিব্যজান লাভ করিয়াছ 
সেই জ্ঞানবলে সংসারগহন সুন্দররূপে কীর্ভন করিলে। অধুনা, তত প্রসঙ্গে যে সমুদায় নরকের 
কথ। উল্লেখ করিয়াছ, রৌরবের ন্যায়, তাহাদের ও বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণনা কর। 

পুত্র কহিলেন, আমি আপনার নিকট প্রথমে রৌরবনরক বর্ণন করিয়াছি। অধুনা, মহা- 
বৌরবনামক নরকের কথা শ্রবণ ককন। নরক চতুর্দিকে সপ্তপঞ্চসহঅ-যোগন। উহার 
ভূমি তাময়ী। তাহার অধোঁভাগে অগ্নি। উহার তাপে সকল দিক দগ্ধ হইতেছে। এইনজন্ত' & 
ভূমির প্রভ। উদ্দীয়মান ইন্দুন সমান এবং এইজন্য উহাকে দর্শন ও স্পর্শনার্দি কর্রিতেও অতীব ভন্ন 
হইয়। থাকে । যমদূতের! পাপীকে হস্তপদে বন্ধন করিয়া, তাহার মধ্যে ছাঁড়িয়! দেয়। সে 
বিলুষ্টিত হইয়া, গমন করে । পথিমধ্যে তাহাকে কাঁক, বক, বৃক, উলৃক, বৃশ্চিক ও মশক সকল 
ভক্ষণ ও গৃ্রমকল সবেগে আকর্ষণ করিয়! থাঁকে। সে দহামান ও ব্যাকুল হইয়া, হা মাত: | 
হাপিতঃ! হা ত্রাতঃ! বলিয়! খারস্থার বিলাপ করে। উদ্বেগবশতঃ তাঁহার শাস্তি দুর হইয়| 
যাষ। যাচাঁরা ছুষ্টবুদ্ধির পরতন্্র হইয়া, পাপ করে, তাহারা অধুতাযুত-বর্ষ-পরধ্যবসযনে নরক 
হইতে মুক্ত হয়। 

ইহার পর তমোনামক নরক স্বভাঁবতঃ অতিশয় শীতে পরিপূর্ণ ৪ মহারৌরধের তায় দীর্ঘভাঁবা- 
পল্ন এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পাপাম্ম!রা সেই অতি শীতে অভিতূ্ঠ হইয়া, অন্ধকার মধ্যে ধাঁব- 
মান হয়। তৎকালে পরম্পর সমাগন্ন হইয়া আলিঙ্গন ও আশ্রয় করিয়! থাকে। তাঁহাদের দশন- 
গংক্তি শীতার্তিপ্রযুক্ত অতিমাত্র কম্পিত ও ভগ্ন হইয়া যায়। তথায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অগ্ঠান্য উপদ্রব 
সকল সতত প্রবল হইয়া পাপীকে আক্রমণ করে। এবং রাঁযু হিমখণ্ড বহন করিয়া, অতীব ভমস্কর 
হঈ্য়া, অস্থিসকল ভেদ করিয়! থাকে । পাপীরা ক্ষুধান্মিত হইয়া, তাহা হইতে গলিত মজ্জা ও 
শোণিত তক্ষণ করে। পরম্পর সংমিলিত হইলে, পরম্পরকে লেহন করিয়া, ইতস্তত: ভ্রমণ 
করিয় থাকে। অয়ি বিপ্রসত্তম ! সেখানে যাবৎ ছুষ্কৃতির ক্ষয় না হয়, তাবৎ অন্ধকারে থাকিয়া, 
অতীব ক্লেণ হা করিতে হয়। 

তাহার পর নিকৃন্তন নামে আর এক অতি বিশাল ও অভীব ভয়ঙ্কর নরক প্রতিঠিত আছে। 
পিতঃ! তাহাতে শত শত কুল।লচক্র অবিরত পরিভ্রামিত হইতেছে। পাপাক্মাদিগকে তাহাতে 
আরোহণ করাইয়া, যমকিঙ্করগণের অন্থুলিস্থিত কালশ্বত্র হ্বারা আপাদমস্তক কর্তিত করা হয়? 
তাহাতেও তাহাদের প্রাণ বিনষ্ট হয় না। তাহাদের ছিন্ন খণ্ড সকল ততক্ষণে একীভাব প্রাণ হইয়া 
থাকে। এইরূপে বর্ষপহতর পাপাত্মাদিগকে ছেদন করা হয়। যাবৎ সমস্ত পাপের ক্ষয় না হয়, 
তাবং এরূপ করা হইয়া থাকে । পাগীর! যাহাতে আরোহণ করিয়া অসহা ক্লেশ অনুভব করে, 
তাদৃশ চক্র ও ঘটাযন্ত্র নকল তথায় প্রতিষ্ঠিত আছে। তৎসমস্ত পাঁপকর্মী- প্রাণিগণের ছুঃখের 
কারণ। কোন কোন পাগীকে তৎসমস্ত চক্রে আরোপিত করিয়! ভ্রামিত করা হয়। বর্ষদহ্রেও 
তাহাদের এইরূপ ঘূর্ণনের অন্ত হয় না| কাহাঁকেও, জলমধ্যে ঘটার সার, ঘটা যন্ত্রে বধ করিয়া, 
মগ করান হয়। তাহার! ভ্রমণবেগে বারস্বার রক্ত বমন করত অশ্রপৃবিত লোচমে'অসহ হঃখ 
ভাগ করে। 

অনস্বর অসিপত্রবননাঁমক অপর নরকের কথা শ্রবণ করুন। উহা মোজনসহঘ বিস্তৃত। তাহার 
মূদার় অংশই প্রজ্থলিত অনলে আচ্ছন্ন। তাহার উপর আবার অতীব স্থুপারণ প্রচণ্ড ু ্যাকিরণে 
উহা সস্তপ হইয়া উঠিয়াছে। নরকনিবানী প্রানীর! তাহাতে সর্বদাই দাঁক্ষণ দাহজাল! অহথর্ভব 
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করিয়! থাকে । তন্মধ্যে স্সিগ্ধপত্রসম্প্ন রমণীয় বন' দেখিতে পাওয়! যায়। . খড়াাসমূছের ফলকসমূহ 

এ বনের পত্র। তথায় অযুত অযুত দ্ুন্মর কুকুর অনবরত চীৎকার করিতেছে। উহার লবল এবং 

ব্যাদ্ের ন্তায় ভয়ানক এবং বৃহৎ বদন ও বিশাল দশনসম্পন্ন । অগ্রভাগে সুখঈীতল ছায়াশামী 

উল্লিধিত অরণ্য অবলোক্ষন করিয়া, তীব্র তৃষ্ণায় নিপীড়িত নারকীর। তদভিমুখে ধাবমান হয়। 

তৎকালে হ! মাতঃ! হ1 পিতঃ! বলিয়া, অতীব ছুঃখে ক্রনান করিয়া থাকে । ভূমিতলম্থিত সেই 

বহ্ধি দ্বার তাহাদের পদযুগল দহামান হয়। তথায় গমন করিলে, সমীরপ অনিপত্র সকল পাতিস্ 

করিয়া, প্রবাহিত হন্ন। এবং তৎপহকারে তৎ্সমন্ত খড় তাহাদের উপরি নিপাতিত করে। 

তখন তাহার! তৃমিয উপরে সেই এজপিত পাবককুণ্ডে পতিত হইয়া থাকে । ও পাবক মমনত 
পৃথিবীতল ব্যাপ্ত করিয়া, লক লক করিতেছে। উক্ত কুকুর সকল তৎকালে সত্বর হয় 
তাহাদের শরীরের সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্তন করিয়া থাকে। তাহাতে তাহারা রোদন করে। 

তাত! এই অন্িপত্র নরকের কথ! বলিলাম। অতঃপর অতীব ভয়ঙ্কর তণ্কুস্তনামক নরকের 
কথ। আমার নিকট শ্রবধ করুম। 

চতু্দিকে বহিশিখাপরিবৃত তপ্তকুস্ত সকল সম্িবিষ্ট আছে। তৎ্সমস্ত প্রজ্বলিত পাবক 

প্রভাবে সমৃহ্ষ্িত তৈল ও লৌহচুর্ণে পরিপূর্ণ। যন্পুরুষেরা পাপকর্মাদিগকে অধোমুখে তাহাতে 

নিক্ষেপ করে । তাহার! তদবস্থায় কাথিত হইয়। থাকে । তত্কালে তাহাদের গাত্র বিস্ফটিত 

হঞয়াতে, রাশি রাশি মজ্জানলিল বিনির্গলিত হইয়া, তাহাদিগকে প্লীবিত করে। তাহাদের 

কপাপ, নেজ ও অস্থি সমন্তও প্ৰকুটিত হয়। তখন অতীবভয়ঙ্কর যমদুতগপ ভাহাদ্গকে ছেদন 

করিতে আরম্ভ করিলে, গ্রচণ্ডাক্কৃতি গৃত্ধ সকল তাহাদিগকে উত্তোলিত করিরা, পুনরায় সবেগে 

তৎসমন্ত কুন্তে মোচন করে। পুনরায় তাহাদিগকে তৈলের সহিত একত্রে পাক করা হয়। 

তাহাতে তাহাদের শির, গাত্র. শ্নাধু, মাংস, ত্বক ও অস্থি সমস্তই দ্রবীভূত হইয়া থাকে । তখন 

যমদূতের শীঘ্র দ্র দ্বারা ঘষ্টনপূর্্বক তাহাদিগকে ঘাঁ টত ও অগ্নিবেগে মাবর্তপূর্ণ জলম্ত তৈর- 

রাশিতে মথিত করে। পিতঃ! এই আমি আপনার নিকট তত্তকুস্ত নরকের কথ! সবিস্তার 

বর্ণনা করিলাম। 

ইঠি ন্রকাখ্যান নাম দ্বাদশ আধ্যায়। 

ত্রয়োদশ অধায়। 

পুত্র কহিলেন, ভাত ! আমি এই জন্মের পূরণের সপ্তম জন্ম অনঠীত হইলে, বৈশ্বাবংশে জন্িয়া 

পানকৃমিতে গোগণের রোধ করিয়াছিলাম। তাহাদিগকে জল খাইতে দি নাই। সেক কর্ণের 

বিপাকবখতঃ আধার অতীব দারুণ নরক সংঘটিত হয়। এ নরক অনলশিখার সংযোগপ্রযুকধ 

নিতান্ত ভয়াবহ এবং লৌহমুখ বিহগগণে পরিপূর্ণ । অনবরত যন্তপীড়ন প্রযুক্ত পাপীগণের গাঞ্্র 

হইতে রক্ত বিগিত হওয়াতে, উহাতে কর্দম উদ্ভূত হইয়াছে এবং ছিন্নদেহ ছুষর্মিগণের নিপাতন 

বশতঃ তথায় অনবরত শব্ষ সমুখিত হইয়াছে । এই নরকে নিপাতিত হইয়া, আমি মহাতাগার্ধ 

ও তৃঞ্চীদাহ অনুভব করত কিঞ্চিদধিক একশত বঙসর অতিবাহিত করিলে, একদ। উত্তপ্ত-বালুষ্ক 

কুস্তমধ্যস্থ স্থখনীতল সমীরণ সহল। জামার আহ্লাদ উদ্ভাবন করিয়া, গ্রবাছিত হইল। তাহা! 

সম্পর্কমান্ধে তত্তত্ায নারকীগণের সকলেরই বাতন। দূর হইয়া! গেল; আমিও স্বর্গ স্থৃতের স্তা! 

গরমশাপ্তি অনুতব করিলাম । পরে, ইহ কি, এইপ্রকার চিন্তা! করিয়া, আমরা সকলে আলা 



চতুর্দশ অধ্যায় । ৩৭ 
বিশ্বারিত ও স্তিমিত লোচন হইয়া, সমীপদেশে এক সর্কত্রেষ্ঠ পুরুষ গ্রধরকে দর্শন করিলাম। অতীবনতযস্কর, এক যমপুরুষ বজ্জসতৃশ-দণ্ডহস্তে অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া, শীহাফে বলি- 

'তেছে, এদিকে আনগুন।. আমরা তাহার এ কথাও গুনিতে পাইলাম। তৎকালে সেই পুরুষ যাতমাশত-সঙ্কুল নরক দর্শন করিয়া, ক্বপাবিষ্ট হইয়া, সেই যমদৃততকে কছিলেন, জরি ধমগুরুষ ! 
আমি এমন কি ছুষবর্্ করিয়াছি, বল, যাহার প্রভাবে ঈদৃশ যাতনাভীষণ নরক প্রাপ্ত হইলাম ্ আমি জনকবংশে বিপশ্চিৎ নামে বিখ্যাত রাজা হইয়া জঙ্মিয়াছিলাম। অনেক বজ্ঞামু্ান ও র্মানুারে পৃথিবী পালন করিয়াছিলাম। কখন সংগ্রামে বিমুখ হই নাই। অভিথিকে বিমুখ 
করি নাই। পিত্ৃগণ, দেবগণ, খষিগণ ও ভৃতাগণ ইহাদের প্রতিও অত্যাচার করি নাই। পরস্ত্রী 
ও গরধনেও কখন লোভ করি নাই। পর্ধাকালে পিতৃগণ ও তিথিকালে দেবগণ স্ব, পানভূমিতে 
ধেনুর স্তায়, লোকের নিকট আগমন করেন। তৎকালে তাহার! যদি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, 
বিমুখ হয়া বান, তাহাহুইলে সেই গৃহস্থের ইষ্টাপূর্ত একবারেই ভ্রষ্ট হইয়। থাকে । পিতৃগণের 
নিশ্বাসে সাতজগ্মের পুণ্য বিধবন্ত ও দেবগণের নিষ্বাপে তিন জন্মের স্ুকৃত নষ্ট হইয়া যায়, ইছাতে 
সন্দেহ নাই। সেইজন্য দৈব ও পিত্র উভয় বিষয়েই আমি নিত্য যথাবিছিত ব্যবহার করিয়াছি। 
তবে আমার কেন এইপ্রকার অতিদারুণ নরক লাভ হইল? 

ইতি বৈদেহবাক্য নাম ত্রয়োদশ অধ্যায়। 

চতুর্দশ অধ্যায়। 

পুর কহিলেন, আমাদের সকলের দমক্ষে তিনি এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, যমপুরুষ তয় 
হকরগ্রকতি হইলেও, বিনীত বাক্যে কহিল, মহারাঞ্জ! আপনি যাহ! বলিতেছেন, তাহ তাহাই, 
সন্দেহমাত্র নাই। কিন্ত আপনি অললমাত্র পাপ করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া দিতেছি । আপ- 
নার পর্থী বিদর্ভরাজতনয়| গীবরী নামে বিখ্যাতা। তিনি খতুমতী হইলে, আপনি তীহাক্স খতু- 
রক্ষা করেন নাই। আপনি দ্বিতীয় পত্বী পরমস্ন্দরী কৈকেয়ীতে তৎকাঁলে অতিমাত্র আসক্ত 
ছিলেন। পতুর ব্যতিক্রম করাতেই ঈদৃশ ঘোর নরকগ্রস্ত হইয়াছেন। হোমকালে অগ্নি যেমন 
ঘ্চবিক্ষেপের অপেক্ষা করে, খতুকালেও প্রজাপতি তদ্বৎ শুক্রপাতের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। 
থে ধর্মায়া তাহা অতিক্রম করিয়া! কামে আপক্তিমান্ হয়, সে পিতৃখণে বন্ধ ও তজ্জন্ত পাত কগ্রন্ত 
ছইয়।, নরকে গমন করে। আপনার এইমাব্রই পাপ, অন্য আর কিছুই নাই। অতএব আনুন, 
পুণাফল ভোগ করিবেন, চলুন। 

রাজা কহিলেন, অরি দেবানচর ! তুমি যেখানে লইয়া যাইবে, সেখানেই আমি যাইব। 
কিছু দিজ্ঞানা আছে, অন্ুগ্রহপুর্বক যথাথ বলিতে হইবে। এই বন্ততুণ্ড কাক নকল পাপীদের 
নন সকল যেমন উৎপাটন করিতেছে, অমনি ততনমন্ত বারম্বার আবার উদ্তত হইতেছে। ইহার! 
কিরূপ জুগুন্পিত অনুষ্ঠান করিয়াছে, বলুন। ইহাদের এরূপে পুনঃ পুনঃ উত্তত জিহবাও হ্রপ 
করিতেছে। | 

কিজন্তই বা ইহাদিগুকে করপত্রে বিদীর্ণ ও তণ্ত বালুক1 মধ্যে তৈলে মগ করিয়া, অতীব 
পেশ দান পূর্বক পাক করা হইতেছে? এই লৌহমুখ পক্ষী সকল ইহাদিগকে আকর্ষণ করি- 
তেছে। ইহারাই কাকি করিয়াছে, বল? ইহাদের দেহবদ্ধন শিথিল হইক্াছে, তজ্জন্ড নিরতিখয় 
বাতনাবশে. উচ্চঃশকে চীৎকার করিতেছে। লৌহবৎ চঞ্ঠর আঘাতে ক্ষতবিক্ষতাজ হওয়াতে, ইহ1- 
শর ছংখের আভিশয্য উপাস্থত হইয়াছে। ইহারা এমন কি অনিষ্ট 'করিয়াছে, যাহার প্রভাবে 



৩৮ মার্কণ্ডেয় পুরাণ 

দিবা নিশ এইরূপ ও অন্তরূপ বিবিধ যাতনা ভোগ করিতেছে? ইহাদের সেই কর্মাবিপাঞ্ ধখাবথ 

কীর্তন করুন। এ 

যমপুরুষ কছিল, মহারাজ! আপনি আঁমাঁকে যে পাঁপকর্মের ফলোদয় লিজ্ঞাস! করিতেছেন 
তাহা আমি সংক্ষেপে সম্যক্ রূপে বথাতথ বলিব। 

পুরুষমাত্রেরই পর্য্যায়ক্রমে পাপ পুণ্য ভোগ হইয়া থাকে। এইপ্রকার তোগ ম্বারাই পাগ 
ব৷ পুণ্যের ক্ষগ হুইয়। থাকে । ভোগ বাতিরেকে পাঁপ বা পুণ্য কোন কর্ণই পুকষের শুদ্ধি সাধন 

করিতে পারে না । ভোগবশেই কর্মের ক্ষয় হইয়া থাকে এবং তাহার পরিহারও হয়, জানিবেন। 
পাঁপকর্দিরা ক্লেশের পর ক্লেশ, ছুর্ভিক্ষের পর ছুর্ভিক্ষ, মৃত্যুর পর মৃত্যু ও ভয়ের পর ডঃ 

লাভ করে এবং দরিদ্র হইয়! থাকে । এইরূপে কর্মবন্ধনবশতঃ প্রাণীর নাপাবিধ গতি লাভ হয়। 

পুণ্যকর্দির। উৎনবের পর উত্সব, স্বর্গের পর স্বর্গ, সুখের পর সুখ লাভ করিয়া থাকে । 

ধনদান করিলে এবং শান্তত্বভাব ও শ্রদ্ধাবান হইলেও, এরূপ সদগতি লাভ হয়। পাঁপকর্দির 

পাঁপবশে হত হইয়া, হিংঘ্র-হন্তীতে দুর্গম ও সর্পচৌরভয়বিশিষ্ট স্থান সকল অধিকার করে। ইহ 

তিন্ন তাহাদের আর কি হইতে পারে? পুণ্যানুষ্ঠান করিলে, তথ্প্রভাবে সুগন্ধি মাল্য, সুন্দর 

বসত, সুন্দর যান ও সুন্দর ভোজন সম্ভোগানন্তর সর্বদা স্তুয়মান হইয়া পুণ্যাটবীলমূহে গণ; 

করিতে পারা যায়। 

মনুষ্য অনেক শত সহত্র জন্মপরম্পরা পরগ্রহ করিয়া, যে পাপ পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহাই 

তাহার সুখ দুঃখের অঙ্কুর উদ্ভাবন করিয়া! থাকে । রাজন্! বীজ যেমন জলের অপেক্ষা করে 

পাপ পুণ্যও তেমনি দেশ, কাল ও পাত্রের অপেক্ষা করিয়। গাঁকে। লোকে এরূপ দেশ-কার 

সঞ্জত স্বপ্ন পাপ করিলে, তাহাকে নরকে গমন করিয়া, প্রত্যেক পদবিক্ষেপে কণ্ট কবিদ্ধে 

সায়, স্বপ্লমাত্র যাতনা ভোগ করিতে হয়। আবার, সেই পাপ প্রভৃততর হইলে, স্থল শুল * 

কীলকবিষ্ধবৎ অতি দারুণ ছুঃখ ও অপহা শিরোরোগার্দি ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। পাপ সকঃ 

ফলকাঁলৈ পরম্পর প্রতীক্ষা করিয়া! থাকে । তাহাতে অপথ্য খাদ্য, শীত, গ্রীষ্ম, শ্রম ও তাপা্দি 

জনক দ্ঃখ ভোগ করিতে হয়। এইরূপে মহাঁপাতক সমস্ত দীর্ঘ রোগাদিবিক্রিয়্। সমুস্তাবন 

শত্ত্র, অগ্নি, অতিকষ্ট, অভিব্যামোহ ও বন্ধন প্রভৃতি ফল সজ্ঘটন করে। 

অল্পধাত্র পুণ্যানুষ্ঠান করিলে, সুগন্ধ, সুখময় স্পর্শ, শ্রুতিমধুর শব, সুমিষ্ট রল ও সুশোভন রূ? 

অনায়াসেই লাভ করা যায়। সেইরূপ, গুরুতর পুণ্যানুষ্ঠান করিলে, কালক্রমে এ সকলে। 

আধিক্যণাঁভ হইয়াথাকে। এইরূপে লোকের সুখ ছঃখ একমাত্র পুণ্য পাপ হইতেই সমৃত্তং 

হয়। লোকে অনেকবার সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, জ্ঞান ও অজ্ঞানের ফুল ন্বরূপ, জাতিদেশা 

সারে তত্বৎ সুখ হুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । এমন কি, তত্বৎ সুখহ্ঃখসকল আত্মাতে হুক্মতা 

সংযুক্ত হইয়। থাকে । ভোগ না হইলে, কোনমতেই তাহাদের বিয়োগ সংঘটিত হয় না। 

যেকোন ব্যক্তি বাকা, মন, বা কর্ম দ্বারা কখন কোনরূপ পাপ বা পুণ্য কর্শ করিয়া, যে 

বা সখ প্রাপ্ত হয়, তাহ! গ্রড়ৃত হউক, আর ন্বল্পই বা! হউক, মনের বিকার অবশ্থ সম্পাদন 

করিয়। থাকে। ভক্ষণ করিলে অন্ন যেমন নিঃশেষ হয়, সেইরূপ ভোগ করিলে, তত্বৎ সুখ ছুঃখে 

ক্ষয় হইয়া থাকে । এইরূপে এই কল মহাপাপী নরকমধ্যে অহনিশ বন্ধ ধািয়া, যাতনাপরল্পর 

ভৌগ করিয়া, আপনাদের সেই ঘোর মহাপাপের ক্ষয় করিতেছে। রাজন্! সেইরূপ পুণ্যাত্মার 

সর্গে থাকিয়া, দেধগণের সহিত মিলিত হইয়া, গন্ধর্র সিদ্ধ ও অপ্মারোগণের গীতাদিসহকারে 

পু ভোগ করেন। দেংস্ব, মহুষ্যত্ব অথব। তিষ্যগ্যোনিত্ব এই সকলে যে স্খছুঃখোপলাক্ষিত গুড! 

শুভ উপধান্ধ ছয়, একমাত্র পুণ্য পাপই তাহার উত্তবক্ষেতর। রাজন্! আপনি যে আমাকে ভিজ্ঞান 

করিলেন, পাঁপকর্ীর! কোন্ কোন্ গাগে এই সকল যাতন! ভোগ করিয়া থাকে, তাহা সম 
রূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 



তুর্দশ অধ্যায়। ৩৯ 
/ 

বে নরাধষের! হট চক্ষু দ্তীকে দর্শন ও হষ্টমানসে পরধনে লোভ করিয়াছে, হ্সতুণ্ড বিহগ- 
গণ & তাহাদের নয়নপরদ্! হরণ করিতেছে। ততসমন্ত আবার পুনঃগুনঃ উদ্ভুত হইতেছে। এই 

" সকল লোক যাবৎ চক্ষু'নমেষ পাপ করিয়াছে, তত বর্ধসহত্র ইহারা নেত্রপীড়া। ভোগ করিবে। 
যাহার শক্রগণে+ 'ম্যগ্দৃষ্ট বিনাশ জন্য অসৎ শাঙ্ের উপদেশ, বা অমৎ মন্তরণ দান অগখব! 

যাহারা শান্বের বিগত ব্যাথ্যা বা যাহারা অদৎ বাক্য প্রয়োগ করিগাছে, অথবা যাহার! দেব, * 
হবিজ, গুরু ও ক্র নিন্দা করিয়াছে, এ দেখ, তাহাদেরই পুনঃ পুনঃ জায়যান দিহবা হরণ করি- 
তেছে। তাহা? বতবার এরূপ পাপ করিয়াছে, তত হাজার বৎসর এইরূপ হরণ করিবে। 

রাজন্।এ দেখুন, যে সকল নরাধম সুৃদ্ভেদ, পিতাপুত্রভেদ, স্বর্জনভেদ, যাঁজ্যযাজকতেদ, 
মাতাপুর”৭, সহচারিভেদ ও পতিপত্বীভেদ অথবা অন্তবিধ ভেদ সাধন করিয়াছিল, তাহাদিগকে 
এ কর বার বিদীর্ণ করা হইতেছে | 

হার পরের সন্তাপমংঘটন করে, যাহারা আহ্লাদ নষ্ট করিয়া থাকে, যাহার! তালবৃত্ত, 
নিলস্থান, চন্দন ও উষীর হরণ করে, যাহার! সাধুগণের প্রাণাস্তিক ছুঃখ সমুস্তীবিত করে, তাহা- 
দিগকে এ তপ্তবালুকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে। 

যে ব্যক্তি অন্তকর্তৃক নিমগ্ত্রিত হইয়, আর এক জনের শ্রান্ধে ভোজন করে, এ বস্তু পক্ষী 
সকল তাহাকে ছুই খণ্ড করিয়। থাকে । 

অদত্বাক্যপ্রয়োগপূর্ববক সাধুগণের মর্শচ্ছেদ করিলে, এই সকল বিহ্ঙ্গম নিরবচ্ছিন্ন যাঁতন। 
প্রদান করে। কোনরূপেই তাহার প্রতিষেধ নাই। , 

যে ব্যক্তি মুখে এক, মনে মার এক করিয়া, শঠত] প্রদর্শন করে, তাহার জিহবা এ রূপে 
নিশিত শস্্রলমূহ দ্বার] দ্বিধ! ছেদন কর! হয়। 

যাহার! উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ইচ্ছা! করিয়! হুরধ্য, চন্ত্র ও তারা দর্শন করিয়াছিল, যমদূতের! & তাহা- 
দের চক্ষুতে অগ্রিস্তান্ত করিয়া, গ্রলিত করিতেছে। 

যাহারা গো, অগ্নি, জননী, ব্রাহ্মণ, জোয্ঠ ভ্রাতা, পিতা, মাতা, ভগিনী, গুরু ও বৃদ্ধ- 
দিগকে পদ দ্বার স্পর্শ করিয়াছিল, তাহাদিগের পদদ্বয় এ অগ্নিতে প্রতাপিত লৌহনিগড়ে বন্ধ 
করিয়া, অঙ্গাররাশি মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে । তাহাদের জান্পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়। গিয়াছে। 
যাহারা অসংস্কৃত পায়স, কৃশর, ছাগ ও দেবান্স ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহার্দিগকে এ তৃমিতে 
নপাতিত করিয়া, সন্দংশ দ্বারা বদন হইতে নয়নদ্বয় আকর্ষণ করিতেছে। তাহার] উদ্ধ ত্তলোচনে 

পড়িয়। রহিয়াছে । 
যাহার! পাপাত্মাদের প্ররোচনায় গুরু, দেব, দ্বিজাতি ও বেদের নিন্দা করিয়াছিল, এ দেখ, 

এই যমপুরুষগণ তাহাদের কর্ণে লৌহময় অগ্নিবর্ণ কীলক সকল পুনঃ পুনঃ প্রেরিত ও তাহার! 
বিলাপ করিতেছে । 

যাহার! ক্রোধ 'ও লোভের বশবন্তা হইয়া জলপানদ্থান, দেবস্থান, রন্গক্ষেত্র, দেবালয় ও মভ| 
কল তপন ও ধ্বংস করিয়াছে, এ দেখ, অতিদারুণ বমপুরুষের! সথুশাণিত শঙ্ত্রে তাহাদের শরীরের 
₹₹ খণ্ড থণ্ড ও তাহারাঁও বিলাঁপ করিতেছে। । 

যাহারা গো? ব্রাহ্মণ ও হুরধ্যমার্গে মলমৃত্র বিসর্জন করে, বায়সগণ এ ব্ধপে তাহাদের গুহঘার 
দিয়া অন্ন দকল বহির্গত করিয়। থাকে । 

দত্তা কন্তাকে পুনরায় অন্ত পাত্রে স্তন্ত করিলে, এ রূপে তাহাকে খও্ড খও করিয়া, এই ক্ষার- 
নদীতে ভাদাইয়! দেয়। | ্ 

খাহার! আত্মস্তরি হইয়া, অনন্তাপ্রয় পুত্র, কলত্র, ভৃত্য ও বন্ধুদিগকে ছঠিক্ষ ব! অন্তবিধ বিপৎ 
'ময়ে বর্জন করে, বমদুতের! ধরূপে তাহাদের মাংস কাটিয়া, তাহাদিগকে খাইতে দেয়।. তাহা- 
গাও ক্ুধাবশতঃ তাহাই ভক্ষণ করে। | রর 



র ৪ 
৪৩ মার্কেয় পুরাণ, 

লোভের বশীড়ৃত হইয়া, শরণাগত বা বৃত্ত 7পর্জীবীকে ত্যাগ লাকা 
পীড়া নিশীডিত কি থাকে। হা হি ১ নী 

যাঁবক্ছম্া্জত পুণ্য প্রদান করিশে, এ সকল পাপাত্মার হ্যায় শিপ্বার। নিশ্পিষ্ট হইতে হয়। 
. . গচ্ছিত ভ্রব্য হরণ করিলে, যমদূতেরা সর্ধাঙ্গ পাশে বন্ধ ও তদশন্ন কৃমি, বৃশ্চিকষ ও 
কাকোলগণ তাহা তগ্মণ করিয়া থাকে ঞ+ দিবসে মৈথুন ৪ পরস্ত্রী হরণ রিলে, ক্ষুধায় কৃশ, 

তৃষ্ণায় গুফতালু ও গুর্কজিহব এবং বেদনায় আকুল হইতে হয়। এঁদেখ্তাহাদিগকে এ 

লৌহ্ময়-দীর্ঘ-কপ্টকপরিবৃত শীল্মলীতে আরোপিত করিয়াছে । তাহাদের সর্বশশর ক্ষতবিক্ষত 
ও শোণিতে পরিপুত হইয়াছে। এ দেখুন, আবার যমদুতেরা এ সকগ পরদারমধীদ মুষায় সনি 
বিষ্ট করিয়া বিনাশ করিতেছে । 

মোহাচ্ছন্ন হইয়া, উপাধ্যায়ের অবমাননা ক্রিয়া, অধ্যয়ন বা শিল্পগ্রহণ করিলে, বইরূপে 
শিরোদেশে শিলাবহন করিয়া, জনমার্গে অতিমান্র গীড়া অনুভব করত, দিবানিশ ক্লেশজ্ছাগ 
করিতে হয়। ততৎকালে-ক্ষধাবশে শরীর অতিমাত্র কূশ ও মস্তকও ভারপীড়ায় বাথিত হইয়। উঠে 

জলমধ্যে মু, বিষ্টা ও শ্লেক্স! ত্যাগ করিয়া, এ দেখুন, এ সকল পাপাত্মা। তত্তৎপম্পর্কে ১ 
পুর্ণ নরকে পতিত রহিয়াঁছে। 

& দেখুন, ইহারা পুর্বে পরম্পর মাতিথ্য বিধানে ভোজন করে নাই, এইঘন্ত ক্ষুধা্িত হইয়া, 
পরস্পরের মাংস ভক্ষণ করিতেছে। 

যাহার। অগ্নিহোত্রী হুইয়ও বেদের ও বঞ্ছির অবমানন! করিয়াছে, এ দেখুন, তাহাদিগকে 
শৈলশূঙ্গ হইতে বারম্বার অধঃপাতিত করিতেছে । 

ইহারা পুনতৃরি পতি ও তদবস্থায় জরানীর্ণ হইয়া, জীবন যাপন করিয়াছে, সেইজন্য কৃমি- 
কীটত্ব প্রাপ্ত হইয়া, এ দমকল পিপীলিকা কর্তৃক ভক্ষিত হইতেছে। 

পতিত্তের প্রতিগ্রহ গ্রহণ এবং তাহার যাজন ও নিত্য সেবা করিলে, পাঁষাণমধ্যস্থ কীট হইয়া, 
সর্ধদ। ক্লেশভোগ করিতে হয়। 

ভৃত্যগপ, মিত্রবর্গ ও অতিথির সাক্ষাতে একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করিলে, এপ প্রজলিত 
অঙ্গাররাশি ভোঞন করিতে হয়। 

রাজন্। এ ব্যক্তি লোকের পৃষ্ঠটমাংস নিয়ত তক্ষণ করিয়াছে। তজ্জন্ত তর়গ্কর বৃক সকল 
ইহারও পৃষ্ঠষাংদ তক্ষণ করিতেছে। 

এ দেখুন, উপকারীর উপকার স্বীকার না করাতে, এ নরাধম অন্ধ, বধির, মুক ও ক্ষুধাতুর 
হইয়।, ভ্রামিত হইতেছে। 

' প্র ব্যক্তি নিশ্তাস্ত চুর্মতি ও কৃতন্ম এবং শিত্রগণের অপকার করিয়াছে । সেই পাপে তণ্ত- 
কুস্তে নিপতিত ছইরাছে। ইহার পর আবার পেধিত হইয়া, তণ্তবালুকায় দহামান হইবে। তথা 

হইতে আবার বথাক্রমে বন্ত্রীবপীড়ন, অসিপত্রধন, করপত্রবিপাঁটন, কাপস্থত্রে ছেদন ইত্যার্দি 
অনেকবিধ যাতনা ভোগ করিদা, জানি না, কিরূপে ইহ। হইতে নিষ্কৃতি লাত করিবে। 

এ সকল ব্রাঙ্গণ পরম্পর সংমিলিত হইয়া) শ্রান্ধে ভোজন করিয়াছিল। এইজন্য সর্বার 
হইতে বিনিংস্থতত ফেন পান করিতেছে। 

& দেখুন, ইঞার! হ্বর্ণচুরি, ব্রদ্মহত্য, সথুরাপান ও গুরুপরীগমন করিয়াছিল। সেইজয 
অধ ও উর্ধ সকল দিকেই প্রজণিত দছনে দহমাল হইতেছে । . ইহারা এইরূপে বছ বছ অধ 
সহ নরক্কে থাকিয়া, পরে পুনরাগ কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগাদি চিক্িত হইয়|, জন্মগ্রহণ করিবে। অন 
স্তর পুনরায় মরিয়। আবার নয়কে ধাইবে। পরে আবার জন্দিয়, এ্রর্ূপ আধিব্যাধি ভোগ করিবে। 
কল্পান্থপূরিফাণ এইরূপ ছইবে। | 

গোহত্যা করিলে, তিনজস্ম ন্যুনতর নরক লাভ হইস্স! থাকে। সমস্ত উপপাঁতকেও এ 



পঞ্চদশ অধ্যায়। ৪১: 

প্রকার নরক সংধটন হয়। নরক হুইতে মুক্ত হইয়া, যেষে পাঁপ করলে, বেযষে যোনি লাভ 
ছয়, বলিতেছি, শ্রবগ করুন। 

ইতি বিবিধ নরকদুঃখবর্ণন নাম চতুর্দশ অধ্যান্ন। 
ডু 

পঞ্চদশ অধ্যায়। 

যমকিপ্কর কহিল, পুতিতের,প্রতিগ্রহ গ্রহণ করিলে, ্বিজাতির গদ্দভযোনি লাভ হয়। পতি 
তের যাজন করিলে, নরকমুক্তির পর কৃমি হুইয়া থাকে। রি 

উপ ধ্যায়ের প্রতি কপুটব্বহাঁর করিলে, ধিজাতি কুকুর হইয়! থাকে। উপাধ্যায়ের পত্ঠীকে 

মনে মনে কামন1 করিলে, অথবা তাহার দ্রব্যে মনে মনেও বাগ! করিলে এবং পিতামাতার 
অবমাননা! করিলে, গর্দ ভযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। 

াতাপিতার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলে, শারিকাষোনি লাভ হয়। 
ভ্রাতার পত্বীকে অবমাননা! করিলে, কপোত হইয়া থাকে । তাহাকে পীড়ন করিলে, কচ্ছপ 

হইতে হয়। 
প্রভুর পিণ্ডে পুষ্ট হইয়া, যে ব্যক্তি তাহার অতীষ্টলাধনে বিমুখ হয়, সে মরণাস্তে মোহাচ্ছ্ন 

ও বানর হইয়া থাকে৷ 
গচ্ছিত দ্রব্য হরণ করিলে, নরকবিমুক্তির পর কমিজন্ম লাভ হয়। অসুয়াগর হইলে, নরক 

ভোগের পর রাক্ষস হইয়। থাকে । 

বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, মীনযোনি লাভ হয়। ধাম্তা, যব, তিল, মাধ, কুলখ, সর্ষপ, চণক, 
কলায়, কলম, মুদগ, গোধুম, অতলী ও মন্যান্ত শন্ত হরণ করিলে, মোহের আবির্ভীবপ্রযুক্ত চেতনা- 
শৃন্ত ও বৃহদ্বরনবিশিষ্ট মৃষিক হই! জন্মিতে হয়। 

পরদার ছরণ করিলেঃ ভয়ঙ্কর বুক হইয়া থাকে। অনস্তর মথাক্রমে শ্বা, শৃগাল, বক, গু. ঘাড় ওক হর বে রা ভিডি 

যে.পুপুুকা-ছর্রন্ধিবশতঃ ত্রাতৃভার্যযাকে অবমানিত করে, সে নরকচ্যুতির গর পুংস্কোকিল 
হইয়া থাকে । মি, ৮ সস সি শনি বং এািসতজনরোরাবল রও কাল সতী ্ধত ভাব সরান এন 

সপ পা পিন উইল ঢা 

বন্ধুপত্ী, গুরুপত্বী ও রাজপদ্ধীকে কাঁমায্বা হইয়া ধর্ষণ করিলে, পরজন্মে শুকর হইতে হয়। 
যক্ঞ, দান ও বিবাহের বিভ্ব করিলে, কৃমি হইতে হয়। দত্বা কন্তার পুনর্দান করিলেও, কমি- 

জন্ম লাভ হয়। | 

দেব, দ্বিজ ও পিতৃগণকে নিবেদন লা করিয়া, ভোজন করিলে, নরকতোগের পর বাঁয়স হইতে 
ছয়। 

জোষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমান। তাঁহার অবমাননা! করিলে, নরকাবসানে ক্রৌঞ্চযোমিতে পতন 

হয়। শ্ুত্র ব্রাঙ্গণী গমন করিলে, কৃমি হইয়া! থাকে । তাহার গর্ভে অপত্য উৎপাদন করিলে, 
কাষ্টমধ্যবর্তী কীট হইয়। জন্মে। পরে শূকর, কৃমি, মদ্গু.ও চণ্ডাল হইয়া] থাকে । 

অকৃতজ্ঞ ও কৃতস্ হইলে, সেই নরাধমকে নরকবিমুক্তির পরই কৃমি, 'কীট, পতঙ্গ, বৃশ্চিক, 
মত, বায়স, কৃর্ণ ও পুক্ধস হইয়া জন্মিতে হয়। 

শত্্রহীন পুকুষুকে বুধ করিলে, গদ্দভ 7 স্্রীহৃত্য! ও শিশুহতা। করিলে কমি ও খাদ্য হণ করিলে, 
মক্ষিকা হইছ়া থাকে । তন্মধ্যে খীদোর বিশেষ আছে শ্রবণ করুনা অন্ন হরণ করিলে, মার্জার 
ইবি তই লারা 717 দি 17” নক উপ, পপি ও লাঘ আত সখ উডাশ চট লিখি দককী) 5 পাপ? 

রখ 

তিলপিণ্যাকমিশ্রিত অন্ন হরণ করিলে, মুষিকযোনি প্রাপ্তি হয়। স্বৃতহরণে নকুল ও ছাগ- 
ঙ 



$২ মার্কণ্ডেয় পুরাণ। 

মংসহরণে মদ্গ্রযোনিলাভ হইয়া থাকে। মত্ত হরণ করিলে কাক ও মৃগম।ংস হরণে শেন, 
ধোনিতে পতন হয়। লবণ হরিলে জলকাক ও দধি- হরিলে কৃমি হইয়। থাকে । দুথহরণে 
বকষে:নি প্রাপ্তি হয়। তৈল ত্রণ করিলে, তৈলপায়ী কীট, মধু হরণ করিলে দংশ, পৃপ 

হরগ করিলে পিগ্ীলিক!, নিম্প।ৰ হরণ করিলে জে।ঠী ও আসন হরণ করিলে তিত্তির যোনি গমন 
করে। লৌহ্হর্তা কাক হয়, কাংসহর্তী হারীত হয়, রৌপ্যহর্ভী কপোত হয়, স্বর্ণ-ভাওহর্ত 

কমি হয়, ধৌত-কৌশেয়-হর্তী ক্রকর হয়, কৌশেয়হর্ত। কোষকার কীট হয়, আর সুক্ষ বন্ত, 
মুগলোমজ বস্ত্র, বা অজরোঁমজাত বস্ত্র অথব। পট্টবন্ত্র হরণ করিলে শুক হইতে হয়। কার্পাস'বন্ত 
হরিলে ক্রৌঞ্চ হুয়, বধন্ল হরিলে বক হয়, বর্ঁক ও শোভাগ্তন হরিলে ময়ূর হয়। সুগন্ধ ভ্রব্য 
হরিলে ছুচ্ছন্দরী হয়, পরিচ্ছদ হরিলে শশক হয়। আর ফলহর্তা। ষণ্ হইয়া থাকে, কাণ্ঠহর্তা ঘুণ 
হইয়। থাকে, প্রষ্পহর্ত। দরিদ্র হইয়া থাকে, যাঁনহর্তী। পঙ্গু হইয়া থাকে। 'শাকহুরণে হারীত 

ও জলহরণে চাতক হইতে হয়। ভূমি হরণ করিলে রৌরবাদি যাবতীয় নরক ভোগের পর যথা- 
ক্রমে তৃণ, গুআ, লত্তা, বল্লী ও ত্বকৃসার বৃক্ষ হইতে হয়। এইরূপে পাপের অনেক পরিহার হইলে, 
মন্যাযোনিলাভ হইয়া থাকে । অনন্তর আবার ক্রমে ক্রমে কৃমি, কীট, পতঙ্গ, জলবিহঙগ, মগ, গো, 
চগ্তাল ও পুরুসাঁদি বিবিধ যোনি লাভ হয়। তন্তৎ যৌনিতেও আবার বধির বা! পঙ্গু হইয়। জন্মিতে 

হয়। কিন্া, কুষ্ঠ, যক্ষা, মুখরোগ, চক্ষুরোগ, বাযুরোগ ও অপন্মারাদি অন্যান্য বিবিধ রোগ ও 

শৃদ্রযোনিতে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। রাজন! গে! ও সুবর্ণ হরণ করিলেও) উল্লিখিত ক্রমে 

জন্ম হইয়। থাকে। 
গরকীয় এভাধ্যাকে উপভোগধর্থ অপয়ের হস্তে অর্পণ করিলে, নরকমুক্তির পর ষণ্য হইয়া 

খাকে। 
অপ্রজ্মপিত হুতাশনে হোম করিলে, অজীর্ঘরোগণ্রস্ত হইয়া, মন্নাপ্সি জন্য ছুঃসহ যাতনা ভোগ 

করিতে হয়। 
পরের নিন্দা ও মর্ম গীড়ন করিলে, কৃতন্ব হইলে, পরদার ও পরস্ব হরণ করিলে, নিষ্ট'র ও নি- 

লক্জ হইলে, আচার পরিছার ও দেবগণের নিপ্দা করিলে, বঞ্চক ও কৃপণ হইলে, নরহুত্যা ও 

অন্তান্ত নিষিদ্ধ কাঁধ্য করিলে এবং তন্তৎ কার্ধ্যে ্রবৃত্তি দেখিলে, বুঝিতে হইবে, নস্কুকভোগের পরই 

তাহাদের পৃথিবীতে জন্ম হইয়াছে। আর যেখানে সর্ধভূতে দয়া, সংকথন, পরলোকে গু 

উদ্দেশে কার্ধ্যানষ্ঠান, সত্য, ভূতগণের হিতার্থ বাক্যপ্রয়োগ, বেদের প্রামাণাম্বীকরণ, গুরু দেব 

খধি ও দিদ্ধগণের পুজা, সাধুসঙ্গ, স্ৎকাধ্যসংদেবন, মৈত্রী এবং অন্যান্ত_ সাধু ধর্ম ও সাধু অসুষ্ঠান, 

দেই খানেই বুঝিতে হইবে যে, স্বর্গতোগান্তে জন্ম হইয়াছে। 
রাজন! আমি সংক্ষেপে আপনার নিকট পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মাগণের স্বন্ব ফলভোগের বৃত্ান্ত 

কীর্তন করিলাম। আপনিও মমস্ত দেখিলেন। এক্ষণে আগুন, অন্তব্র যাই। আপনার নরকদর্শন 

হুইল। অতএব আসুন, অন্তর গমন করিবেন। 

পুত্র কহিলেন, 'অনস্তর সেই মহাপুরুষ ঘমদূকে আগ্রে করিয়া গমনে উদ্যত হইলে, তৎক্ষণাৎ 

তন্তৎ নরকনিবাদী ব্যক্তিগণ সকলেই একবারে আর্তনাদ করিয়া কহিতে লাগিল, মহারা! 

প্রসন্ন হইয়া, আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা! ক্রন। আপনার অঙগসঙ্গী বাযুষ্পর্শে আমাদের মন প্রযু্ণ 

ও সর্বাঙ্গ হইতে পরিত!প ও গীড়াবাধাও সর্বতোভাবে অপন্ধত হইস্নাছে। অতএব মহীপতে ! 

আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। * 

রা! তাহাদের এই কথ! শুনিয়া, যমদূতকে কহিলেন, আমি থাকাতে, কিজন্ত ইহাদের 

আহ্লাদ উপস্থিত হইতেছে? আমি মর্ত্যলোকে এমন কি মহৎ পুণ্য করিয়াছিলাম, যাহা? 
প্রভাবে আমাকে দ্নেখিয়। ইহাদের এইপ্রকার আহ্লাদ অনুভূত হইতেছে? 

যমদূত কহিল, আপনি আগ্রে পিতৃগণ, দেবগণ, অতিথিগণ ও পোষ্যগণকে প্রদান করিয়া, 
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তাহার অবশিষ্ট অল্নে স্বকীয় শরীর পোষণ করিয়াছেন এবং সর্বদাই তদ্গতচিন্ত হইয়া! ছিলেন? 
এইজন্ত আপনার গাৎসংদর্গী পবন আহ্লাদজনক হইয়াছে এবং এইনন্ঠ পাপাত্মাদের যাতনাও * দুর হইয়া গিয়াছে। আপনি বিহিত বিধানে অশ্বমেধাদ যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান কন্িয়াছেন। সেই- জগ্ঠই আপনাকে দেখিয়া যমের অধিকৃত এই সকল যন্ত্র, শত্্ ও বায়সগণ শ্বতাবতঃ পীড়ন, ছেদন ও 
দহন প্রতি মহাছুঃখের হেতুতৃত হইলেও, আপনার তেজে পরাহত ও মৃদ্ত্বগ্রাথথ হইয়াছে। 

বাজ করিলেন, আমার ধারণাই এইরূপ যে, আর্তগণের যাতনা দূর করিলে, যে সুখ হয়, 
বর্গ বা ব্রঙ্গলোকেও সে সখ লাভ হয়না। অগ্নি ভদ্রমুখ! যদি আমার সামিধ্যে থাকিলে, ইঞ্ছা- 
দের যাতন! দূর হয়, তাহ হইলে, আমি এই স্থানেই স্বাধুর স্তায় অবিচলিত অবস্থান কারব। 

যমদুত কহিল, রাজন্! আম্ন, গমন করিব; নিজ পুণ্যবলে অর্জিত ভোগ সকল ভোগ 
করিবেন। এই নরকে থাকিয়া আর প্রয়োজন নাই। : 

রাজ! ক'হলেন, এই নরকবাণপীরা অতিষাত্র দুঃখিত হইয়াছে । ইহার আমার সানিধ্যে 
থাকিয়া, যতক্ষণ এইরূপ স্থখ ভোগ করে, তাবৎ আমি যাইতেছি না।, সেই পুকষের জীবনে 
ধিক্, যে ব্যক্তি শরণার্থী, আতুর ও আর্তভাবাপন্ন শত্রুকে ও অন্ুগ্রহপ্রদানে পরাধ্থুখ হইয়। 
থাকে। আর্তের পরিত্রাণে যাহার প্রবৃত্তি হয় না, যল্ঞ, দান ও তপস্তাও তাহার কোন লোকেই 
সখদান করে না। বালক, বৃদ্ধ ও আতুরাদদির প্রতি কঠিনচিত্ত পুরুষ আমার মতে মাচুষ নহে, 
রাক্মদ। এই পাপীগণের সন্নিকটে থাকিয়া, যদি অগ্নিপরিতাঁপ, উত্কট গন্ধ, বা! অন্তবিধ নর়ক- 
নিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়, কিছ শুৎপিপাঁপাসপ্তত অতিমাত্র রেশে. মৃচ্ছণ সংঘটিত হয়, 
তাহাও আমার স্বীকাঁর। কেন না, ইহাদের পরিত্রাণ করিলে, যে সুখ হইবে, তাহা স্বর্মহবথ 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, বৌধ করি। অধিক কি, একমাত্র আমি ছুঃখ ভোগ করিলে, যদি শত শত আর্তের 
সখদংঘটন হয়, তাহ! হইলে, আমার কি না! প্রাপ্তি হইল ? অতএৰ তুমি অবিলম্বেই এখান হইতে 
চলিয়া যাও। 

যমদূত কহিল, এই ধর্ঘ ও ই্্র আপনাকে লইতে আধিয়াছেন। অবশ্ত আপনাকে এস্ান 
হইতে যাইতে হইবে। সেইজন্তই বলিতেছ্ছি, গমন করুন। 

তখন ধর্ম কহিলেন, তুমি সম্যগ্বপে মামার উপাদনা করিয়াছ। সেইজন্ত তোমাকে স্বর্গে 
লইয়া যাইৰ। এই বিমানে আরোহণ করিযা, গমন কর, আর বিলম্ব করিও না । 

রাস! কহিলেন, ধর্ম! নরকে এই সকল লোক সহত্র সহস্র যাতন| সহ, করিতেছে এবং তজ্জন্ত, 
নিতান্ত কাতর হইয়া, আমাকে ত্রাণ কর, বলিতেছে। এইজন্ত আমি যাইৰ ন!॥ 

ইন্র কহিলেন, ইহার! পাপ করিয়াই, ততগ্রভাবে নরক লা করিয়াছে। সেইরূপ, তুমি 
পুণ্যকম্্বলে শ্বর্গে গমন করিবে। 

রাঙা কহিলেন, ধর্ম! আপনি যদি জানেন ; ইন্ত্র! আপনিও যদি জানেন, তাহাহইলে, বদুন, 
আমি কিপ্রমাণ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি। 

ধর্ম কহিলেন, রাজন! সাগছরর জলবিন্দু, আকাশের তারকা, বর্ষার ধারা, গঙ্গার লিকত! 
যেমন অসংখ্যেয়, তোমার পুণ্যেরও সেইরূপ সংখ্যা করা বায় না। অদ্য আবার এই নারকিদিগকে 
অহৃকম্পা করাতে, সেই পুণ্য শত সহত্র সংখ্যা প্রাপ্ত হইল। অতএব তুমি এখন ম্বর্গভোগের 
অন্ত গমন কর। ইহার! নরকে থাকিয়া, শ্বকর্মজ পাপের ক্ষয় করুক। 

রাজা কহিলেন, যদি আমার সংসর্গে ইহাদের উৎকর্ষলাভ না হর, তাহাহুইলে, লোকে আর 
 কিযপে আঙগার সহবাসে উৎসুক হইবে? অতএব ভ্রিদশাখিপ! আমার যে কিছু পুণ্য আছে, 
তাহার প্রভাবে এই যাঁতনাগ্রস্ত পাপিগণ নরক হুইতে মুক্তিলাভ করুক। 

ইন্্র কহিলেন, রাজন্! এই কার্য করাতে তোমার স্বর্ণ অপেক্ষাও উচ্চতর লোঁকলাভ হইল ॥ 
এই দৃফল পাপীও নরক হইতে মুক্তিলাভ করিল, অবলোকন কর। 
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পুত্র কহিলেন, তখন রাজার উপরি পুম্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এবং ইন্ত্র তাহীকে বিমানে 
করিয়া, স্বর্গে লইয়া গেলেন। এ সময়ে আমি অন্যান্ নারকীর সহিত নরকষাতনা হইতে মু 
হইয়া, শ্বশ্ব কর্দোর ফলামুসায়ে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে সমূত্পন্ন হইলাম। 

দ্বিজ্সন্তম ! এইরূপে এই আমি আপনার নিকট সমুদয় নরক বর্ণনা করিলাম । যে যে পাগে 

যে যে যোনিপ্রাি হয়, যাহা পূর্বে আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, তাহাও আপনাকে বলিলাম । আমার 

এই জ্ঞান দিব্য-প্রশ্তাব-সমুদ্তাবিত ; স্থতরাং কোন মতেই মিথ্য। নহে। অতঃপর আপনার নিক 
আর কি বলিব, আঙ্দেশ করুন। 

ইতি নরকবর্ণন নাম পঞ্চদশ অধ্যায়। 

ষোড়শ অধ্যায় । 
এ 

পিতা কহিলেন, বম! তুমি আমার নিকট সংসারের প্রকৃত অবস্থা কীর্তন করিলে। এই 

সংসার ঘটঘন্তের গ্ভাঁর় এবং অতীব হেয়। ইহা যে এইরূপ, তাহা বিলক্ষণ জানিল্লাম। এখন জিজ্ঞাদা 

করি, সংসারের যখন এইরূপ ব্যবস্থা, আমা'র কিরূপ অনুষ্ঠান করা বিধে্ ? পুত্র কহিলেন, যদি 

কোনরূপ সন্দেহ ন| করিয়া, আমার কথায় শ্রদ্ধা করেন, তাহাহইলে, গার্স্থ্য ত্যাগ করিয়া 

বানগ্রস্থপরাঁয়ণ হউন। বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া, অগ্নিহোৌত্র পরিত্যাগ ও আত্মাতে আত্মাকে 

সন্নিহিত করত দ্বন্হীন, পরিগ্রহহীন. জিতাত্ম, ভিক্ষু ও অতন্ত্রিত হইয়া, একদিন অন্তর ভোজন 

করুন। তদবস্থায় যোগপরায়ণ হইয়া, বাহজ্ঞানবিবর্জিত হইলে, যাহা ছুঃখরূপ মছারোগের 

মহৌষধ, যাঁহ। মুক্তির হেতু, যাহার উপমা ও নির্দেশ হয় না এবং যাহা! সর্বসজ বিবর্জিত, দেই 

ব্হ্ষযোগ লাভ করিবেন। যাহার সংযোগ হইলে, পুনরায় ভুতের সহিত আর আপনার ষোগ 

হইবে না!। 

পিতা কহিলেন, বংস! অতঃপর, যাহা মুক্তির হেতু, যেই যোগ বর্ণন। কর। উহা গ্রাপ 

হইলে, পুনরায় ভৃত্ের সহিত সংযোগ বশত; ঈদৃশ ক্লেশ আমাকে ভোগ করিতে হইবে না। 

দেখ, আমি এ যোগে যুক্তচিত্ত হইলে, আমার আত্ম! আর সংলারবন্ধনে বদ্ধ হইবে না। অধুন! 

তুমি দেই যোগ কীর্তন কর। বৎদ! বলিতে কি, সংসাররপ কুর্ষোর প্রথর কিরণদাঁহে আমার 

দেহ মন উভয়ই দগ্ধ হইয়াছে। বক্গজ্তানরূপ সলিলদংযোগে স্ৃশীতল বাকাধারি দ্বারা আমারে 

অভিবিক্ত কর। অবিদ্যারূপ ক্কৃষ্ণসর্প দংশন করিয়|, বিষবেগে আমাকে অভিভূত ও আমার 

মৃত্যু সংঘটিত করিয়াছে । তুমি এখন শ্ববাক্যরূপ অমৃত পান করাইয়া, আমারে পুনর্জীবিত কর। 

আমি পুত্র, কলত্র, গৃহ, ক্ষেত্র ও মমত্বরূপ নিগড়ে সাতিশয় ক্রিষ্ট হইয়াছি। ত্বরা করিয়া, সকণ 

লোকের প্রীর্থনীয় সন্ভাববিজ্ঞান সমুদ্ঘাঁটন হবার আগাঁকে মুক্ত কর। 

পুক্র কহিলেন, পুর্বে অলর্ক জিন্ঞাসা করিলে, ধীমান্ দত্তাত্রেয় তাহাকে সম্যগ্রূপে ০ 

যোগ উপদেশ করেন, বিস্তারপর্বক বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 
পিতা কহিলেন, দৃততাত্রেয় কাহার পুত্র ? কিরূপেই বা যোগ উপদেশ করেন? আর অনর্কই 

বা কে, যিনি তাহাকে যোগ জিজ্ঞান। করিয়াছিলেন? 

পুত কছিলেন, কুশিকবংশীয় কোন ঝা্ণ পুর্বে প্রতিটাননামকপুরে বাম করিতেন। তি 
অন্ত-জপ্মকৃত পাপে কুঠরোগে_ আক্রান্ত ও অভিভূত হন। তদীয় পদ্দী তাঁদুশ অন্দৃন্ত রোগাছুর 
ব্ীকে পাঁদাভাঙগ; অঙগদংবাহন, স্বান, আচ্ছাদন ও ভোজন, স্লেনসামূত্রপরিফরন, পুরীবপ্রক্ষাণ 

ও শোঁণিভত্রবাহসংদোঁধন” নির্জনে উপচরণ, রিয়সম্তীষণ, ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে সর্বপ্রকার 

দেব আঞ্ঠন! করিতেন । তিনি সাব বিনীতভাবে দর্বদা এদ্নপ সেবা করিপেও, ত্রাঙ্ষণ নি 
শা আপ ওরা কত ৯৭ ০ 
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রতা ও অতীব প্রচণ্ড কোপনস্বভাব বশত: তাহাকে নিরপ্তর অনুযোগ ফরিতেন। পরী তাহাতে 
কোনরপে হীতরাগা মা হয়া প্রণৃতিবিধুনপুরংসর সুক্ষ দেতী জান ফািতেনী। রমন কি, কনচরোগসংসর্গে অতীব বীভৎনারতি হইলেও, তীহাকে র্বাপেক্ষা তে ভাইভা পাশ 

চলা ৭, যো, একদা দেই ব্রািন্ীকে কাঁহলেন, আমস্কাজমার্ে সেই গৃহস্থিত। 
ষে বেই্রাকে নে দিন্ দেখিয়াছিলীম,. তুমি আমাকে তাহার নিবাসে লইয়। চল। অসি ধর্মকে ! 
তাহার রূপ আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। অতএব তাহার সহিত আমার 'সংযৌগসাধন কর। 
আমি হুর্ষ্যোদয়দময়ে সেই বালাকে দেখিয়াছিলাম। এখন রান্রি উপস্থিত। দর্শন করিয়া 
অবধি সে আমার হ্থদয় হইতে কোন মতেই অপল্ত| হইতেছে না। আহা, তাহার নিতম্ব কি 
পীবর! পয়োধরযুগল কি পীনভাবাপন্ন ! সর্বাঙ্গ কি সৌনধ্যসম্পন্ন ! শরীর কি কশভাববিশিষ্ট! 
যদি সে আমাকে আলিঙ্গন না করে, তাহাহইলে, তুমি আমাকে মৃত দেখিবে। কেননা, কাঁম 
স্বতাবতঃ অতি প্রতিকূল) সেই বেশ্তাও বহুলোকের প্রীর্থনীয় সামগ্রী; আমারও চলিবার শক্তি 
নাই। এই কারণে আমার বিষম সঙ্কট বোধ হইতেছে। 

স্বামী বিষম-শরের শরসন্ধানের পথবর্তী হইয়া, এবস্বিধ বচনরউনায় প্রবৃত্ত হইলে, তীয় পর্ধী 
তাহা কর্ণগোঁচর করিলেন। তিনি মহাভাগ! ও পতিব্রতা ছিলেন এবং সৎকুলে জগ্মিয়াছিলেন। 
হৃতরাং স্বামীর মনন্তপ্টিবিধান করাই একমাত্র কর্তব্য, ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ বন্ধপরিকর! হইলেন এবং 
বপরিমাণে শুষ্ক গ্রহণ ও স্বামীকে স্বন্ধে আরোপণ করিয়!, মৃদ্গমনে প্রস্থান করিলেন। তখন 
রাত্রি, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। এক একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতেই রাজপথ দেখ! ঘাইতেছে। 
তিনি স্বামীর প্রিয়কামনাবশবর্ধিনী হইয়া, তাঁদৃশ সময়ে প্রস্থান করিলেন। চুরি ন! করিলেও, 
চৌরমলোছে মহর্ষি মাগ্ব্যকে শূলে বিদ্ধ করিয়া, সেই পথে স্থাপন করা হইয়াছিল। তাছাতে 
তিনি অতিমাত্র ছঃখার্ত ছিলেন। ব্রাক্ষণ পত্ীস্কন্ধে আরোহণ করিয়া, অন্ধকারে দেখিতে ন 
পাইয়া, যাইতে যাইতে পাঁদ দ্বার! খষিকে পরিচালিত করিলেন। পাদাবমর্ষণবশতঃ মহর্ষি মাওষ্য 
তুদ্ধ হইয়া, তাহাকে কহিলেন, আমি আজন্ম দুঃখ ভোগ করিতেছি । যেব্যক্তি আমাকে 
এ মময়ে পাদপ্রহারপুরঃসযর় পরিচালিত-করিয়া, আরও কষ্ট প্রদান করিল, সেই পাপাত্মা নরাধম 
সুর্য্যোদয়মাত্র অবশ হইয়া, গ্রাণপরিহার করিবে, সন্দেহ নাই। ভাঙ্করের দর্শনমাত্র সে 
বিনষ্ হইবে। 

তদীয় পত্ধী সেই অতিদীরুণ শাপ শ্রবণ করিয়া, ব্যথিত হইয়, কহিলেন, তুর্য্যের আর 
উদর হইবে না। তখন হ্র্য্যের উদয় না হওয়াতে; বহুদিন. কবল রা্রিই.রিল। তদর্শনে 
দেবতারা ভীত হইয়া, ভাঁবিতে লাগিলেন, স্থাহা, শ্বধা, ৰবট্কার ও বেদাধ্যয়ন সকলই. লোপ 
পাইল) সুতরাং সমস্ত জগৎ আর ক্ষয় না পাই কিুপে থাকিতে পারে? অহোরাত্তির ব্যবস্থা 
না থাকিপে, মাস বতুর ক্ষযিহইবৈ। মাস ও খতুর ক্ষয় হইলে, দক্ষিণ ও উত্তরভেদে অয়নন্বর়ও 
আর বিদিত হইবে ন|। পার ৯০৫ না জানিলেই বা অন্তবিধ কান ভাতিহইবৈশ্গে।“গ্তিত্রতা বন বলিয়াছেন, তখন. দিবা, 
কর কখনই উঠিবেন ন1। হুরধ্য না উঠিলে, ন্নানদানাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত -ও হোমাদিও লোপ 
প্রাপ্ত হইবে। হোমাঁদির অভাবে ন্ঞাভাব সংঘটিত হইবে। হোম ব্যতিরেকে কখন আমাদেরও 
পরিতৃ্থি হয় না। মন্গুষ্যেরা যথাবিহিত যন্ভাগ দ্বারা আপ্যায়িত করিলে, আমর! শত্তাদি- 
সদ্ধির জন্য বৃষ্টি বারা তাহাদিগকে অনুগৃহীত করি। শ্ত সকল নিষ্পাদিত হইলেই, মনুযোর! 
বত করিয়া, আমাদের উপাসন| কয়ে । আমরা তাহাদের যক্ঞাদিতে পুজিত হইয়া, তত্তৎকামন। 
পরিপূরণ করিয়া খাকি। আমরা! অধোদিকে ও মনগুষ্যের উদ্ধদিকে বর্ষণ করে। আমর যেষন 

দলবর্ষণ করি, তাহার! তেমন 'হবি বর্ষণ করিয়া থাকে । যাহার! আমাদিগকে নিত্য নৈমিত্বিকী 
কিয়া উৎসর্গ না করে এবং যে সঞল ছরাত্ম! বজ্তভাগ স্বয়ং ভোগ করিয়া! থাকে, আ[নরা 

গ্. 
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তাহাদের বিনাশ জন্য অগ্নি, জল, ক্ষিতি ও বাষু বিশেষদ্বপে দুষিত করিয় থাকি । সেই ছা 
কর্তারা উল্লিখিত দুষিত জনলাঁদি সেবন করিলে, অতীব তীষণ উপসর্গ সকল, প্রাছুতূর্তি হই 
তাহাদেপ মৃত্া সমাহিত করে। যাঁহীরা আমাদিগকে সন্তষ্ট করিয়া, তাহার অবশেষ ছবয়ং ভে 
করে, আমর! সেই সকল পুণ্যাত্বার বাসের জন্য পবিত্র লোক সকল স্যঙ্তি করিয়া থাকি। যা 
হউক, ক্রিয়াকপাপার্দ লোপ পাইলে, হৃষ্টিরক্ষার সম্ভাবনা কোথায়? কিরূপেই বাঁ আৰা 
কুর্ষ্যর প্রকাশ সাধন কর! যাইবে। তাহার! পরম্পর এইরূপ বলিতে লাঁগিলেন। 

তাহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, যজ্ঞলোপসস্তাবনায় পরস্পর এইরূপ বলিতেছেন, তা 

শ্রবণ করিয়া, প্রজাপতি কহিলেন, দেবগণ ! তেজের ছারা তেজের ও তগপস্ত! দ্বারাই তপস্তা 
উপশম হুইর়। থাকে। অতএব তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। পতিব্রতার মাহাক্ঝয প্রভা; 
হুর্য্য উদ্দিত হুইতেছেন না। তাহার উদয় না হইলে, তোমাদের ও মছ্ুযাগণের ক্ষতি হইবে 
অতএব তোমর! অত্রির সহধর্ষিণী তপন্থিনী ও পাতিব্রত্যশীলিনী অনস্থয়াকে সুর্যোর উদয়সাং 
জয « গ্রসাদিত কর . ই উস ই 

_ ুন্র ক্ষহিলিন, তখন দেবতার গমন করিয়া, তাহারে প্রসন্ন করিলে, তিনি তীহাদিগং 
বর লইতে কহিলেন। দেবতার! এই বর চাঁছিগেন, পূর্বের স্তায়, আবার দিন হউক। অনস্থ্ 
কহিলেন, পতিব্রতার মাহীজ্ম্ের যেন কোন গ্রকারেই হানি না হয়। এইজন্য তাহার সম্মা 
রক্ষা! করিয়া, আমি দিন স্ষ্টি করিব। যাহাতে পুনরায় অহোরাত্রের ব্যবস্থা হয় এবং যাহা 

সেই দাধবীর শ্বামীও না মরেন, আমি তাহাই করিব। 
অন্য! দেবতাদিগকে এইপ্রকার কহিয়া, সেই পতিব্রতা ব্রাঙ্গণীর আলয়ে গমন করিলেন 

এবং তাহার নিজের ও শ্বামীর মঙ্গল ও ধর্ম জিন্ঞাস1! করিয়া কহিলেন, অয়ি কল্যাণি! স্বামী 

বদনসন্দর্শনে তোমার আনন্দের সঞ্চার হয়? সমুদয় দেবতা অপেক্ষাও ম্বামীকেই তোঁমাঁর অধি' 
বলিয়।মনে হয়? আমি স্বামিসেব। সহায়েই মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তত্প্রভাবেই সমুদ। 

কামনা-সিদ্ধিমহক।রে আমার অমঙ্গল মকলও দূরীভূত হইয়াছে। অয়ি সাধিব! মানুষের পাঁচটা 
সর্বনোভাবে শোধ করাই কর্তব্য এবং আপনার বর্ণধর্্মীনুলারে ধন সঞ্চয় করা বিধেয়। এ ক 

যে ধন উপার্জন হু্টবে, তাহা বিধাঁনানুদারে সংপাত্রে ন্তাস্ত করিবে) সর্বদা সত্যশীল হইবে, খ! 

হইবে? তপস্তা, দান ও ধ্যান করিবে ) রাগছ্েষবিবর্জিত হইয়া, শাস্ত্নির্দিষ্ ক্রিয়াকলাপের অগু 
টানে প্রবৃত্ত হইবে। এ সকল ক্রিয়! স্বীয় শক্তি অনুসারে শরন্ধীসহকারে প্রতিদিন সম্পন্ন করিবে 

লোকে মহাকেশের অনুষ্ঠান করিলে, ক্রমে ক্রমে প্রাজাপতাপ্রমুখ শ্বপ্জাতিৰিহিত লোক মক। 

লাঁভ করে। কিন্তুত্ত্রীপ্ধাতিকে এন্ধপ ক্লেশ শ্বীকাঁর করিতে হয় না। সে একমাত্র শ্বামিসে 

সহায়েই পুরুষের অতিকষ্টে অর্জিত পুণ্যের অর্ধাংশভাঁগিনী হইয়া থাকে। জ্জীদিগের পৃথগুবি 

প্ত বা আধ বা পুরি জহঠর করিতে হু ন1। তাহারা, স্থামিসেবা হারাই ততৎ অজী 
লোক সকলে গমন. করিয়! থাকে । অতএব সাধিব! স্বাত্রীই যখন রূপে একমান্র গতি, তথ, 
তাঁহার উপাঁদনায় সর্বথ! মনোনিয়োগ করিবে । স্বামী সতক্রিয়ানুলারে দেবগণের, পিতৃগণের € 

অতিথিগণের যে অর্চনা করেন, নারী কেবল অনন্ত চিত্তে স্বামীর সেব! করিলেই, তাহার অর্ধ 

প্রাপ্ত হইয়! থাকে। 
অনহৃয়ার এই কথা শুনিয়া, আদরসহকারে তাহার প্রতিপূজ করিয়া, ব্রাঙ্গণপত্ী প্রত্যুপ্ 

করিলেন, আমি অদ্য ধন্ত! হইলাম, অনুগৃহীতা হইলাম এবং €দবগণেরও সাক্ষাৎকারে দমা 

গতা। হুইলাম। যেহেতু, শ্বভাবতঃ-কল্যাণগুণশালিনী আপনি আমার শ্রদ্ধাধন্দ বর্ধিত করি 
দিতেছেন। আমিও ইহা জানি, যে, পতিসেবার সমান নারীগণের দ্বিতীয় গতি নাই। আঃ 
তাহার গ্রীতিসাধন করিলে, উভয় লোকেই উপকারলাভ হইয়া! থাকে। অক যশস্থিনি ! নারী। 

স্বামীই দেবতা; স্থতরাং স্বামী প্রসন্ন হইল, তাহার, উতযু লোকেই সুখসজ্ঘটন হয়। মহাভাগে 
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অধুনা আপনি বলুন, আমাদের গৃহে কিজন্ত আসিয়াছে? আমি বা আমার স্বামীকে আপনার 
(ক করিতে হইবে? 
: অনন্থয়। কহিলেন, তোমার বাক্যে দিন রাত্রির লোপ ও সমন্ত ক্রিয়াকলাপ রহিত হওয়াতে, 
এই দেবতারা নকলে দুঃখিত হইয়া, আমার সকাশে আসিয়া, যাল্ত। করিতেছেন, আবার পূর্বের 
্তায়। মথণ্ডিত বিধানে দিন রাধ্রির ব্যবস্থা হউক। আমি সেইজন্তই এখানে আসিগ়্াছি। আমার 
কথা শুন ? দিনের অভাবে সমুদাঁয় যাগ যজ্ঞের অভাব হইয়াছে। বাগ যজ্ঞর অভাবে দেবগণের 
পুষ্টির ব্যাধাত ঘটিয়াছে। দিনের উচ্ছেদ হওয়াতে, সমুদয় কর্ণেরই সমুচ্ছেদ হইয়াছে। কর্খের 
সমুচ্ছেদ হইলে, অনা বৃষ্টিতে জগতের উচ্ছেদ হইবে । অতএব তোমার যদি জগংকে এই আপদ 
হইতে উদ্ধার করিবার অভিঙ্লাষ থাকে, তাহাহইলে, লোক সকলের প্রতি প্রসন্ন হও) পূর্ববৎ 
দিবাকরের উদয় হউক। . : 

্রাঙ্মণী কহিলেন, মহাভাগে ! মহর্ষি মাওব্য অতিক্রে ধের পরতন্ত্র হইয়া, মদীয় ঈশ্বরন্বরূপ 
স্বামীকে শাপ দিয়াছেন, হুর্ষ্যের উদয় হইলেই, তুমি 'প্রাণত্যাগ করিবে। 

অনন্য! কহিলেন, যদি তোমার সম্মতি হয়, তাহাহঈলে, আমি তোমার স্বামীকে পূর্ববৎ 
দেছযুক্ত ও নবকলেবর করিব। অয়ি বরবর্ণিনি ! আমি সর্বাতোভাবে পতিব্রতা রমহীগণের মাহা- 
খ্ের পৃ] করিয়া থাকি । এইজন্যই তোমার সম্মাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। 

পুত্র কহিলেন, তখন মেই ব্রাহ্মণপত্রী সম্মত! হইলে, তপন্থিনী অনস্ুয়! অর্থ্য উদ্যত করিয়া, 
সূর্যাকে আবাহন করিলেন। দশদিন কেবল রান্রিই ছিল। অনসুয়ার আহ্বানষাত্র দিবাকর প্রকুল্ল- 

পঙ্থজপ্রতিম অরুণকলেবরে পূর্ণমগ্ডলে উদয়াচলশিখরে আরোহণ করিলেন। তাঁহাপ় অব্যবহিত 
পরক্ষণেই সেই ব্রাঙ্মণীর স্বামী যেমন গ্রাণশৃস্ত হইয়া, পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন, তিনিও তেমনি 
ধরিয়া ফেলিলেন। 
খন অনস্থস্না কহিলেন, ভদ্রে! শোঁক করিও না। তুমি এখনই আমার ম্বামিসেবার ও 

তপস্তার বল দেখিবে। কপ, চুরঞ, বুদধি,ও মিষ্টবাক্যা্দি অন্থান্. লদুগুণ কোন, বিষয়েই কখন যদি 
আমি স্বামী অপেক্ষা! অন্ত পুরুষকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া ন! থাকি, তু]হাহইলে, সেই স্ত্যবপে.এই 
বন্ধণ ব্যাধিমুক ও পুনযু'বা হইয়া, ভার সহিত শত বৎদ্র,জীবিত থাকুন। যদি আমি শ্বামী- 
কেই গরমদেবতী জ্ঞানি করিয়া ধাঁক, তাহাহইলে, সেই সত্যবলে, এই ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত ও পুন- 
্বিত হউক। আমি যদি নিগ্ত কায়মনোবাক্যে স্বামীরই সেবা করিয়া থাকি; সেই ৃতযুবলে। 
এই ব্রাহ্মণ পুনর্জীধিত হউনশ ১ এ 
পুন কহিলেন, এইরূপ বলিবামাত্র, ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত ও পুনরযুব! হইয়া, .অজর অমরের স্ভায়, 

নমুদায় গৃহ সৌনরধ্-অ।লোকে উদ্ভাসিত করিয়া, উন করিলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ ও 
ববিধ দিব্যবাদিউধবনি-হইতৈে লাগিল। দেবতার! নিরতি আহ্লাদসহকারে অনসুয়ারে কহিলেন, 
কল্যাণি! বর লও। তুমি দেবগণের পরম উপকার করিয়াছ, এইজন্য দেবতারা বর দিতেছেন। 

অনশুয়। কহিলেন, যদি পিতামহপ্রমুখ অমরবর্গ প্রসন্ন হইয়া, বরদানে উৎনুক হইয়া থাকেন 
এবং আমাকে যদি বরদানের যোগাপাত্রী বোধ করেন, তাহাহইলে, এই বর দিন, বন্ধ, বিষু। ও 
মহেশ্বর আমার পুর হউন। আর আমি যেন ম্বমমিরই সহিত মুক্ত হইয়া, সকল ক্লেশ পরিহার করি। 
তন বর্ষা, বিষুণ ও মহেশ্বর প্রমুখ অমরবর্গ, তাহাই হইবে, বলিয়া, তাহার সঙর্দন! করিয়া, 

বব স্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন। 

ইতি অননুয়ার বরপ্রাপ্তি নাম ষোড়শ অধ্যায়। 

স্পা 

শি 
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পুজ কহিলেন, অনন্তয় বহুকা'লাঁবসানে বক্গার দ্বিতীয় পুত্র অত্রি আপনার লোভনীয় 
অনিন্দিতা ভার্ধয। অনস্থয়াকে খতুন্নাত। দেখিয়া, সকাম হইয়া, মনে মনে ভজন! করিলেন। ধীর 

অভিধ্যানপময়ে তীহার বিকার সন্ভৃত হইল। বেগবান্ বায়ু তাহাকে উর ও তি্ধ্যগৃদিকে বহ. 
করিলে, সেই ব্রহ্ষরূপ সোমস্বরূপ, গুর্লকাস্তি রজোবিশিষ্ট তে যেমন সমস্তাৎ পতিত হই 
লাগিল, দশদিক তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রহণ করিল। তাহাতে সকল প্রাণীর আযুর আধারম্বর়? 

চন্জ্র অত্রির মানস পুত্র রূপে উৎপন্ন-হইলেন। এ সময়ে মহাত্মা বিষুঃও তুষ্ট হইয়া, স্বকীয় শরী 
হইতে সমুৎপাদনপূর্বক সববন্বরূপ দ্বিজসত্তম দত্তাত্রেয়কে জন্মদান করিলেন। ফলতঃ, বিষণ 
এই দত্তাত্রেয় নামে বিখ্যাত হইয়া, অত্রির দ্বিতীয় পুত্র রূপে অবততরপপূর্র্বকঅনুসথয়ার স্বনপা; 
করেন। দতাত্রের কৃপিত হইয়া সপ্তম াদিবদেই জননীর মি ইইতে বিনির্গত হইলেন । যেহেতু 

প্টহ্হ্য়পতি উদ্ধত ও উৎপথপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্রির অবমাননায় উদ্যত হইয়াছিল। তদর্শনে তি? 
কুপিত ও গর্ভবাসজনিত নিরতিশদ্ন আয়াস-ছুঃখে অমর্ষযদমন্থিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ হৈহয়পতিত 

দ্ধ করিতে কৃতসহ্বন্ন হইলেন। 
অনন্তর তমোগুণোত্রিক্ত ছুর্ব।স! রুদ্রের অংশে অন্রির গুরসে জন্মগ্রহণ করিলেন। এইক্স 

অনসুয়ার ,গর্ভে ব্রদ্মা, বিষু) ও রুদ্রের অংশে তিন পুত্র জন্মিলেন। তন্মধ্যে শ্রঙ্গা সোম রূগে 
বিষ দাতের পে ও মহাদেব ছুর্ববাস! রূপে দেবগণের বরদান প্রযুক্ত অত্রিপত্ঠীর গর্ভে অবতর 

করিলেন । প্রঙ্জাপতি সোম শ্বকীয় স্বশীতল রশ্রি দ্বার! বীরুধ, ওষধি ও মানবদ্দিগকে সর্বদ। আগ্য 

যিত করিয়া, স্বর্গে বিরাঞ্গমান হইলেন। দত্তাত্রেয় হুষ্ট দৈত্যদল দলন ও শিঞ্টগণে অন্থুগ্রহ বিতর 

পুরংসর প্রপালোকেক়্ পালন করিছ্তে লাগিলেন। ইনি বিষ্ুুর অংশ জানিবেন। আর উদ্ধং 

চিত্ত, উদ্ধতদর্শন ও উদ্ধতবাঁক্য তগবান্ অজ হুর্ববাদা রৌদ্রমুত্তি ধারণ করিয়া, গ্লোকের অবমা? 

কর্ত! হুরাত্মা্দিগকে নির্দগ্ধ করিতে গ্রবৃন্ত হইলেন। এইরূপ প্রজাপতি চন্দ্র সোমত্ব, দত্তাতরে 

যোগস্থ হইয়া, বিষয় ভোগ ও দুর্বাস1! পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া উন্মত্তনামক অনুত্তম ব্রত 

অনুসরণ প্রসঙ্গে পৃথিবী পর্যাটন করিতে আরম্ত করিলেন। : 

তাত! দত্তাত্রেয় দর্বদাই খধিকুমারগণে বেষ্টিত হইয়া, যোৌগসাধন করিতেন। সংসার! 

পরিহারকামনায় বহুকাল সরোবরসলিলে মগ্ন হইয়া! রহিলেন। তথাপি খধিকুমারের! অত্তী 

প্রিয়দর্শন মহাত্মা! দত্বাত্রেয়কে ত্যাগ করিলেন না। সরোবরতীর আশ্রয় করিয়া রহিলেন। দে 

মানের শতবর্ষ অতীত হইলেও, যখন খধিকুমারের! সকলেই তৎপ্রতি প্রীতিবশতঃ তাহাকে ত্যা 

না করিয়া, সেই সরন্তীরেই বাদ করিতে লাগিলেন, তখন দতাত্রেয় দিব্যাম্বরধারিণী, চারুপী। 

নিতগ্বিনী, কল্যাধী রমণী সমভিব্যবহারে জল হইতে উত্তরণ করিলেন। তাহার অভিগ্রায় এ 

্্রীরঙ্গী দেখিলে, ইহার! আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন। তাহা হইলে, আমি সর্বাথা সঙ্গ 

হইয়া থাকিব। কিন্তু ডীহার সে কল্পন। বৃথ। হইল মুনিপুত্রের। তাহারে স্ত্রী্গী দেখিয়া! 

ত্যাগ করিলেন না। তখন তিনি সেই স্ত্রীর সহিত মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভিনি ত্র 

সথরাপানে রত ) গীত, বাদ্যাদি ও বনিতা ভোগ সংসর্গে দুষিত এবং সেই বনিতার সহিত বীডং 

ব্যাপারে সংসক্ত হইলেও, খবিকুমারেরা তাহাকে ত্যাগ করিলেন ন1। তাহারা ভাবিলেন, দত্তাও 

মহাপুরুষ; যোগীগণেরও নিয়স্ত। এবং কৌন ক্রিয়ারই ব্যবচ্ছিন্ন বা! বাধ্য নছেন ) সুতরাং মদাগা 

বাঁ স্ত্রীর সহিত অবস্থান করিলেও, তাহার দৌবম্পর্শের কোনই সম্ভাবনা নাই। চণ্ডালের 

মধ্যে প্রবাহিত বাধ যেমন দুষিত হয় না, তিনিও তেমন স্রাপান ও স্ত্রীর সহিত অবস্থান ৭ 



অষ্টাদশ অধ্যায়। ৪৯ 
কোনক্ূপে দুষিত না হইয়া, তপস্তা! করিতে লাগিলেন। তিনি যোগবিৎ ও যোগীষ্বর এবং 
যোগীরাও মুক্তিকামনায় তাহার চিন্ত। করিয়া থাকেন। 

ইতি দত্তাত্রেয়ের জন্মনাম সপ্তদশ অধ্যায়। 

৯৯০৩৩ 

অষ্টাদশ অধ্যায়। 

পুত্র কহিলেন, অনন্তর কিয়ৎকাঁলপর্ধ্যবদানে রাজা কৃতবীর্য্ের পরলোক হইলে, মন্ত্রগণ, 
পুরেহিতবর্গ ও পৌরগণ সমবেত হইয়া, তদীয় আত্মজ অঙ্জুনকে অভিষেকার্থ আহ্বান কবিলেন। 
অঙ্জুন কহিলেন, মন্ত্রিগণ ! রাজত্বের পরিণাম নরক। আমি উহ্! হণ করিব না। দেখ, রাজা যে- 
জন্ত কর লন, তাহ! নিষ্পাদ্ন ন1 করিয়া, নকলই পণ্ড করেন। বণিকের। রাজাকে স্বন্ব পণ্যের 
দ্বাদশ ভাগ দান করিয়া, পথিমধ্যে রাজার নিযুক্ত অর্থরক্ষী পুরুষগণ কর্তৃক দস্থ্যহন্তে রক্ষিত হুইয়। 
গতায়াত কবে। গোপগণ ও কৃষিগণ ঘ্বৃত, তক্র ও শম্তাদির ষষ্ঠভাগ প্রদান করে। তাহার! 
যদি তাহ। অপেক্ষাঁও অধিক দান করে এবং রাঁজাঁও যদ্দি তাহা গ্রহণ করেন, তাহাঁহইলে, তাহার 
চুরি কর! হয় এবং হগ্রাপুর্তও বিনষ্ট হইয়া থাকে । পুনশ্চ, প্রজার! যদি রাজাকে বৃ্ধি দিয়া 
অন্ত কর্তৃক পরিপালিত হয়, তাহ! হইলে, এরূপে ষষ্ঠ অংশ গ্রহণ ভন রাজার অবশ্য নরক লাভ 
হইয়া থাকে । প্রাচীন পণ্ডিতের! এরূপ ষষ্ঠ ভাগকে রাজার রক্গণবেতন শ্বরূপ নিরূপিত করিয়া- 
ছেন; স্বৃতরাং প্রজাকে চৌর হন্তে রক্ষা করিতে না গারিলে, রাজাকে সেই চৌর্যজননত 
পাপে পতিত হইতে হয়। অতএব আমি যদি তপস্তা করিয়া, সকল লোকের অভিলযপী় 
ঘোগিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহাহইলে, পৃথিবীতে আমিই অদ্বিতীয় শত্ত্রধর রাজা হইব। আমার 
বিশিষ্টরূপ পৃথিবীপালন-সামর্থ জন্সবে। সমৃদ্ধরও একশেষ হইবে। অতএব বাজ। হইয়। পাপ- 
ভাগী হইব না। 

গর্গনামে মহাবুদ্ধি বয়োবৃদ্ধ মুনিশ্রেষ্ঠ তাহার এইরূপ দৃঢ়দস্কর অবগত হইয়া, মন্ত্রিমধ্যে বিতে 
লাগিলেন, যদি তুমি সম্যক্ রূপে রাজ্য শাসন করিবার জন্য, এরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাক, তাহা- 
হইলে, আমার কথা শুনিয়া, তদনুসারে অনুষ্ঠান কর। মহাভাগ দত্তাত্রেয় গিরিগুহা আশ্রয় 
করিগা আছেন। তিনি পৃথিবীর পরিপালক। তুমি কোনরূপ বিচার ন! করিয়া, ভাহারই 
আরাধনা কর। সেই যোগী মহাভাগ দত্তাত্রেগ সর্বত্র সমদর্শী ও লাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ। জগতের 
পাপনজন্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইন্দ্র ইহারই আরাধনা করিয়া, শ্বকীয় পদ পুনর্বার 
অধিকার করিয়াছেন। দুরাত্মা দৈত্যেরা উহা! হরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহাদিগকে ও ইন্দ্র তর্দীয় 
অনুগ্রহে বধ করিয়াছেন। 

অজ্জুন কহিলেন, দেবগণ প্রতাপবান্ দ্তাত্রেয়ের কিজন্ত আরাধনা করেন? টদত্যেরাই 
বা! কিজন্ ইন্্রত্ব হরণ করিয়৷ লয়? ইন্ত্রই বা কিরূপে পুনরায় তাহ! প্রাপ্ত হন? 

গর্থ কহিলেন, দেব ও দানবগণের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, জন্ত দৈত্যগণের ও দেবরাজ স্ুর- 
নকলের অধনারক হইগাছিপেন। তীহাদের যুদ্ধ করিতে করিতে দেধমানের এক বৎসর গত 

ইইল। তখন দেবগণ পরাভব ও দৈত্যগণ বিজয় লাভ করিল। পিপ্রচিত্ত প্রমুখ দানবগণ 
কতৃক পরাঞ্জিত হওয়াতে, দেবগণ পলায়নে কূতোত্গাহ ও শক্রজয়ে নিক্ৎসাহ হইয়া, দৈত্য 

দৈস্তের শিধন-সাধন-কা1মনায় বালিখিল্য খধিগণের সহিত বৃহস্পতির শরণগ্রহণপুরঃসর মন্ত্রণ। 
করিতে লাগিলেন। 

হহম্পতি কহিলেন, তোমাদিগকে ভক্তিসহকারে 'অত্বির পুধ বিকৃতাচাঁর, তপোধন, মহা 
৭ 



৫৬ ,. মার্কগেয় পুরাণ । 

কত্তাত্রেয়ের সস্তোষসাধন করিতে হইবে। সেই বরদাতা তোমাদিগকে দৈত্যবিনীশ অন্ত বর 
দিবেন। তখন তোমরা মিলিত হইয়া, তাহাদিগকে বধ করিবে। 

গর্গ কহিলেন, তাহার] এইপ্রকাঁর কহিয়। সকলেই দত্তাত্রেয়ের আশ্রমে গমন করিলেন । দেখি, 
লেন, সেই মহাত্মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর নহিত বিরাজমান ও সুরাপানে ' সংসক্ত রহিয়াছেন। গন্ধর্বেরা 

তীছার উদ্দেশে গান করিতেছে । দেবগণ তাহার সকাশে স্টাগত হষ্টয়া, গ্রথমে প্রত 
নিবেদন করিলেন।  অনস্তর ভোক্ষ্য, ভোজ ও মাল্যাদি উপহার প্রদানপুরঃসর কার্ষ্য সিদ্ধি 
জন্য স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি অবস্থিতি করিলে, তীহার! অবস্থিতি করেন) তিনি গমন 

করিলে, তাহারাও গমন করিয়! থাকেন) তিনি আপনে উপবেশন করিলে, শ্তীহারা ভূমিতে 

আসীন হইয়!, তাহার আরাধন। করেন। 

অনস্তর দত্তাত্রেয় প্রণতিপরায়ণ দেবগণকে কথিলন, তোমাদের অভিলাষ কি) যেজন্ত এই- 
রূপে আমার সেব৷ করিতেছ? 

দেবগণ কহিলেন, 'মুনিশার্দল ! জঙ্কাঁদি দানবগণ ভৃভূবাদি ত্রেলোক্য আক্রমণ পূর্বক 
তাহ! হরণ ও যজ্ঞভাঁগও সর্বতোভাবে অপহরণ করিয়াছে । অনঘ! আমাদের পরিত্রাণ জন্য 

তাহাদের বধসাধনে আপনাকে মনোযোগী হইতে হইবে। আপনার প্রসাদ সহায়ে আমর! 
পুনরাম়্ হ্বর্গলাভের কামনা করি। র 

দতাত্রেয় কহিপেন, দেবগণ ! আমি সর্ববর্দাই উচ্ছিষ্ট ও মদ্যপানে আসক্ত এবং আমার ইন্্রিয়- 
গ্রামও বশীভূত নহে। অতএব আমার সাহাধ্যে কিরূপে তোমর] শত্রজয়েয় আশা করিতেছ? 

দেবগণ কহিলেন, আপনি জগতের নাথ ও সর্ধথা নিষ্পাপ। কিছুতেই আপনার লিগুভাৰ 
নাই। বিদ্যার উদ্য়যোগবশে আপনার অস্তরাত্মা প্রক্মালিত ও বিশোধিত এবং তৎসহকারে 
তাহাতে জ্ঞানরূপ দীধিতি সন্গিবিষ্ট হইয়াছে। ্ 

দত্তাত্রেয় কহিলেন, দেবগণ! সত্য বটে, আমি জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত ও সমদশী হুইয়াছি। 
কিস্তু এই স্ত্রীর সংসর্গ প্রযুক্ত আমার পবিব্রত। জষ্ট হইয়াছে। সর্বদা স্ত্রীলঙ্গ করিলে, দোষের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

দেবগণ এইরূপ অভিহিত হইয়া, পুনরায় কহিলেন, দ্বিজশ্রেঠ ! আপনার এই স্ত্রী গগতের 
জননী-ও পাপলেশ-পরিশুন্। ॥ স্র্য্ের কিরণ যেমন চণ্ডালম্পর্শেও দুষিহ হয় না, ইহার 
তেমনি কিছুতেই দোধোত্তব হইবার সম্তাবন। নাই। 

গর্গ কহিলেন, দত্তাত্রেয় দেবগণের এই কথায় হান্ত করিয়া কহিলেন,যদি তোমাদের এইটপ্রকার 
ধারণা, তাহাহইলে, তোমরা! অন্গরদিগকে যুদ্ধজন্য আহ্বান করিয়া. আমার দৃষ্টিগোচরে এখানে 

আনয়ন কর। আর বিলম্ব করিও না। আমার দৃষ্টিপাতদ্ধপ হুতাশনে তাহাদের বল ও তে: 
একবারেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। তখন তাহারা সকলেই সংহারদশ। লাভ করিবে। 

দেবগ্ণ তাহার এই কথা শুনিয়া, মহাবল দৈতাদ্দিগকে যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিলে, 

তাহার। রোষভরে দেবগণের গোচরে সমাগত হইয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন 

দেবগণ ভঙ্জাতুর হইয়া, শীঘ্রই সকলে একত্রে শরণপ্রার্থনায় দত্তাত্রেয়ের আশ্রমপদে উপনীত 

হইলেন। দৈত্যেরাও তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে তথায় প্রবেশ করিল। দেখিগ, 

মহাবল মহা দক্তাত্রেয় এবং তাহার বামপার্শ আশ্রয় করিয়া, সমুদায় জগতের বরণীয়া তণীয় 
ভার্ধ্যা লক্ষী বিরাজ করিতেছেন। তিনি সমুদায় যোষিদগুণে অস্কৃতা। তাহারা সেই পন 
শ্রোণিপয়োধর1, ইন্দুনিভানন1, লীলোত্পললোচন1, সর্বাঙশোৌভনা, মুমধুরবচন। লঙ্মীকে 

দর্শন করিয়া, কাঁননার বশীভূত ও অতিমাত্র অভিভূত হইয়া, উদ্ধত মদনবেগ সম্থরণে সমর্থ হই 
না। একবারেই অধীর হইয়া পড়িল। অনন্তর সেই পাপে হততেজ! ও মোহাচ্ছেয় হই! 
তাহারা দেবগণকে ত্যাগ করিয়া, তাহাকে হরণ করিবার অভিলাষে পরস্পর সংগক্ত মান 



উনবিংশ অধ্যায়। ৬ 
বলিতে লাগিল, এই ভিভৃবন-সাঁ সত্রীরদ্র যদি আমাদের ভাগ্যে ঘটে, তাঁহাহইলে, আমরা সকলেই 
কৃতকৃতা হইব; ইহাই আমাদের ধারণা । অতএব ছে দৈত্যগণ । সকলে ইহাকে শিবিকায় 

"সমুক্ষিপ্ত 'ও আরোপিত রুরিয়া, নিজনিলয়ে লইয়া যাই চল। ইহাই আমর! স্থির করিয়াছি। 
তাহার! কামবশে নিতান্ত অভিভূত হইয়াচিল। ,এইজন্ত অনুরাগভরে পরস্পরে এইপ্রকার 

কহিয়া, তীয় সেই সাধবী ভার্ধাকে উত্থাপিত ও শিবিকায় আরোপিত করিয়া, সকলে মিলিয়া 
সস্তকে বহনপূর্ববক হ্বস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিল। তথন দত্তাত্রেয় হস্ত করিয়া, দ্েবগণকে কছি- 
লেন, সৌভাগ্যবলে তোমর1 বিজয়ী হইলে। কেননা, এই লক্ষ্মী যখন দৈত্যগণের শরীরের 
অন্তান্ঠ সপ্ত স্থান অতিক্রমপূর্ব্বক মস্তকে আরোহণ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই ইহাদিগকে ত্যাগ 
করিয়া, অপরের অঙ্কগামিনী হইবেন । ৃ 

দেবগণ কহিলেন, আপনি জগতের নাথ। অতএব বলুন, লক্ষ্মী পুরুষের কোন্ স্থানে অবস্থান 
করিলে, কি ফন প্রদান করেন, বা বিনাশ করিয়! থাকেন? 

দত্তাত্রের কহিলেন, লোকের পদস্থিতা হইলে, লক্ষী নিশ্চয়ই নিলয় দান করেন; সকৃধিতে 
থাকিপে বিবিধ ধন ও বস্ত্র, গুহে থাকিলে বস্ত্র, ক্রোড়ে থাকিলে অপত্য, হৃদয়ে থাকলে সর্ধ- 
বিধ অভীষ্ট বিষয়, কণ্ঠে থাঁকিলে কভূষণ প্রবাসস্থিত অভীষ্ট বন্ধুবাঞ্চবগণের সহিত সম্মিলন, শিক্টো- 
চিত বাক্য লাবণা ও অথগ্ডিত আজ্ঞা এবং মুখে থাকিলে কবিত্ব, দীন করেন। আর শিরে থাকিলে, 
তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়!, অন্ত পুরুষের আশ্রয় ভজন] করিয়া! থাকেন। অতএব লক্ষ্মী যখন দাঁনব- 
গণের শিরস্থিতা হইয়াছেন, তথন ইহাদিগকে ত্যাগ করিবেন। তোমরা অন্তর লইয়া, এই অবসরে 
ইহাদ্দিগকে আঘাত কর; ভয় করিও না, আ.মও ইহাদ্িগকে নিস্তেজ করিয়াছি। ইহারাঁও 
বং পরদারমর্ষণ-পাপে ক্ষীণপুণ্য.ও হীন-তেজ! হইয়াছে। নি 
“র্মীকহিলেন, শুনিয়াছি, তখন এরূপে লক্ষমীকে মন্তকে করাতে, দেবগণের বিবিধ আন্ত্রগ্রহারে 

দৈত্যগণের প্রাণত্যাগ সঙ্ঘটিত হইল। লক্ষ্মীও তাহাদের মস্তক হইতে উৎপতনপূর্ববক পুনরায় দত্তা- 
ব্রেয়ের পার্খচারিনী হইপেন। স্থরগণ অন্গুরগণের বিনাশ জন্য হর্ষাবিষ্ট হইয়া, লক্ষ্মীর শ্তব করিতে 
ধাগিলেন। অনন্তর তীহার! মনীষী দত্বাত্রেয়কে প্রণিপাতপুরঃসর বিগতসস্তাপ হইয়া, নাকপৃষ্ে 
প্রত্যাগত হইলেন। রাজেন্দ্র! আপনিও যদি মনোমত অতুল পশ্বর্ধ্য লাঙের অভিলাধী হইয়। 
থাকেন, সত্বরে দত্তাবেয়ের আরাধনা করুন। 

ইতি গর্গবাক্য নাম অষ্টাদশ অধ্যায়। 

উনবিংশ অধ্যায়। 

পুর কহিলেন, গর্গের কথ। শুনিয়া, রাজা অর্জন দত্তাত্রেয়াশ্রমে গমন করিয়া, ভক্কিসহকারে 

তাহার পুজ। করিলেন এবং পাদসংবাঁহছন, মধু গ্রভৃতির আহরণ, অক্চন্দনাদি গন্ধসস্কলন, জল 
ও ফলাদর আনয়ন, অন্ননংযোজন ও উচ্ছিষ্টের অপোহন করিয়!, পরিচধ্য। করিতে লাগিলেন। 
ধাষ পরিতুষ্ট হইয়া, পুর্বে যেমন মদ্যভোগার্দর সংসর্গণে আত্মনিন্দনা করিয়া, দেবগণকে বলিয়!- 
ছিলেন, তাঁহাকেও তেমনি কহিলেন, এই স্ত্রী সর্বদাই আমার পার্্চার্ণী রহিয়াছেন। ইহার 
ংসর্গে আমি অপবিত্র ও তেজোহীন হইয়াছি। অতএব আমাকে এইরূপে উপরোধ করা 

তোমার উপযুক্ত হয় না। আমি উপকার করিতে বাস্তবিক অশকু। অতএব শক্তিসম্পন্ 

অন্ত কোন ব্যক্তির শরণাপন্ন হও। 
পুত্র কহিলেন, মুনি এইরূপ কহিলে, রাঁজ। কার্তবীর্ঘ্য গগের কথা প্মরণ করিয়া, প্রণ।ম" 

কৃ 



৫২ মার্কগেয় পুরাণ । 

পুরঃসর প্রত্যুত্তর করিলেন, আঁপনি কিজগ্ঠ মায়া আশ্রয় করিয়া, আমাকে তুযাইতেছ্ছেন ? আপনি 
যেমন সর্ধথ! নিষ্পাপ, সেইরূপ এই দেবীও সকল লোকের জননী । 

রাজার এই কথায় দত্তাত্রেয় প্রীতিমান্ হইয্বা কহিলেন, যেহেতু তুমি আমার গ্রকৃতশ্বরূগ. 
পরিচয়ে সমর্থ হইয়াছ, সেইহেতু তোমার প্রতি আজি আমার পরম প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। 
অতএব বর গ্রহণ কর। যাহার! গন্ধমাল্যাদি দ্রব্য, মদ্যমাংসাদি উপহার ও আজ্যসংযুক্ত 

মিষ্ট অন্ন প্রদানপুর£সর বিবিধ বিধানে ত্রাঙ্গণগণের অর্চন1, নানাপ্রকাঁর সঙ্গীত এবং বীণা বেণু 
ও শঙ্াদি সুমধুর বাদ্যধবনিসহকারে লক্ষ্মীর সহিত আমার পুজা করে, আমি অতীপ্সিত 
স্ত্রী, পুল্র ও বিভ্তাদি প্রদানপূর্ববক তাহাদের পরিতোষ সাধন এবং যাহারা আমাকে অশ্রঘ 
করে, তাহাদিগকে অপধাতপুব্বক বিনাশ করি। তোমার কল্যাণ হউক) মনোমত বর গ্রহণ 
কর। তুমি আমার গুহ্ নাম কীর্ভন করাতে, আমি প্রসাদবিতরণে একাত্ত অভিমুখ হইয়াছি। 

অন্জুন কহিলেন, আপনি যদ্দ প্রসন্ন হইয়া! থাকেন, তাহাহইলে, যংগ্রভাবে আমি সর্বতো- 
ভাবে প্রজালোকের পালন করিতে পারি এবং কখনও যেন অধর্মে লিপ্ত না হই, এরূপ উৎ- 
কষ্ট ধদ্ধি আমাকে দ।ন করুন। তদ্বাতীত, আমার যেন পরের অভিপ্রায়াদি বুঝিবার বিশেষ 
ঝঝান জন্মে; যুদ্ধে যেন ফেহ আমার প্রতিদবন্দী হইতে ন1 পারে; আমি যেন সহত্রবাহু ও লঘু- 

হন্য হই) শৈল, সলিল, ভূমি, আকাশ, পাতাল, কুত্রাপি যেন আমার গতি প্রতিহত না হয়) 
আম। অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হস্তেই যেন আমার মৃত্যু হয়) আমি যেন উৎ্পথগ্রবৃত্ত লোকের 

সৎপথপ্রদর্শক হইতে পারি; অতিথিদ্দিগকে যেন অক্ষয় ধন দান করিয়া, সর্বথ সন্তুষ্ট করি) 

আমার ম্মরণ করিলেই, আনার রাজত্বে যেন কাহারও কোনরূপে দ্রব্য বিনষ্ট না হয় এবং আপনা 
তেই যেন আমার নিত্য অব্যভিচাবিণী ভক্তি থাকে। 

খধি কহিলেন, তোমার কথিত বাবতীয় বরই সম্যক রূপে প্রাপ্ত হইবে। অধিক কি, আমার 

প্রসাদে তুমি চক্রবস্তী সমরাটু হইবে। 
পুর কহিলেন, তখন রাজ। খধিকে প্রণাম করিয়া, প্রক্কতিবর্গকে আনয়নপুর্্বক সম্যগ্বিধানে 

অভিষেক গ্রহণ করিলেন এবং রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত ও দত্তাত্রেয়ের বরপ্রভাবে পরম খদ্ধি লাভ. 

সহকারে অতিমাত্র বলান্বিত হইয়া, সর্বত্র ঘোষণ1 করিয়া দিলেন, আজ হইতে আম! ভিন্ন অন্য 

যে ব্যক্তি শস্ত্র গ্রহণ করিবে, আম তাহাকে এবং যে ব্যক্তি দক্থ্যবৃত্তি ও পরের হিংসা করিবে। 
তাহাকেও সংহার করিব। 

এইপ্রকার আজ্ঞা প্রচারিত হইলে, একমাত্র সেই প্রবলপরাক্রান্ত পুরুষদিংহ অর্জুন বাতি 
রেকে রাজ্যমধ্যে আর কেহই শস্ত্রধর রহিল না। তিনিই গ্রাম্যপাল ও পণ্ুপাপ হইলেন। তিনিই 
অর্থপাঁল ও ক্ষেত্রপাল হইলেন ) তিনিই ব্রাহ্মণ, বণিক ও তপস্থিগণের পরিপালক হঙ্$কলেন। লোকে 
দস্যু, ব্যাল, অগ্নি ও শন্ত্র ভয়ে অভিপন্ন, সাগরদলিলে মগ্ন, অথবা অন্ত 'ন্য বিপদে আক্রান্ত হইলে, 
তাহাকে ম্মরণ করিলেই, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের তত্তৎ বিপদ উদ্ধার করেন। তাহার অধি- 
কারে কাহারও কোন দ্রব্য আর কোন রূপেই নষ্ট হয় না। তিনি দর্গিণাদানসহকারে বহুবিধ 

যজ্ঞ করিতে লাগিলেন ) যুদ্ধের পর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; তপস্তা মঞ্চ করিলেন। 
মহধি অঙ্গির! রর এই অতুল শ্রশ্বর্ধ্য ও অভিমান দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, কি যুদ্ধ 

কি দান, কি তপস্তা, কি যুদ্ধাতিচেষ্ঠা কিছুতেই কোন রাজ কার্তবীর্য্যের সমকক্ষতা লাভ করিতে 
পারিবেন ন।। কারীর যে দিনে দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে অলৌকিক প্রতুণক্তি লাভ করিয়াছিলেন, 
সেই দ্বিন তহার উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেন। তাহার সমুদা॥ প্রজাও তাহার এরপ খদ্ধি দর্শন করিয়া, 
সেই দিন সমাধি সহকারে দত্বাত্রেয়ের উদ্দেশে যজ্ঞ করিত। 

ধীমান্ দত্তাত্রেয়ের মাহাত্মা' এই কীর্তন করিলাম। সেই শার্দধন্বা, চরাচরগুরু, অনন্ত, অগ্র 

মেয়, শঙ্খচঞ্রধর, মহাত্ব! বিষ্ণুর অবতারপরম্পরা! এইরূপে সমুদয় পুরাণেই বণিত হইয়াছে। 



বিংশ অধ্যায়। £৩ 

তাহার পরম রূপ চিন্তা করিলে, সুখলাঁতসহকারে সংসার হইতে চিরদিমের জন্য মুক্তিলাভ 
হইয়া থাকে । যিনি বলিয়! থাকেন, আমি সর্বদাই বৈষ্ণবগণের সুলভ, তাকে লোকে কিজন্ 

"আশ্রয় না করিবে? তাহার আদি নাই, অন্ত নাই। তিনি অধর্মের বিনাশ ও ধর্খের রক্ষা জন্ত 
স্থিতিপালনে ও অবতারগ্রহণে প্রবৃত্ত হন। অধুনা, আমি অলর্কের বৃত্তান্ত কীর্ধন করিতেছি, 
শ্রবণ করুন| দত্তাত্রেয় সেই পিতৃভক্ত মহাত্মা রাজধিকে যৌগোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। 

ইতি দৃত্তাত্রেয়ী সমাপ্তি নাঁম উনবিংশ অধ্যাঁয়। 
(8852০ 

বিংশ অধ্যায়। 

পুত্র কহিলেন, পুর্বে শক্রজিৎ নাঁমে মহাবীরধ্যশালী রাঁজা ছিলেন। হাহা যজ্ঞগমূহে সোমরস 
পান করিয়া, ইন্র তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার পুত্রও মহাবী্যযসম্পন্ন, অরাতিনিপাতসমর্ধ, বুদ্ধি 
বিক্রম ও লাবণ্যে গুরু শুক্র এবং অশ্বিনীর মমান। তিনি সর্ধাদীই সমবয়ন্ত, সমবুদ্ধি, সমমত্ব, 
সমবিক্রম ও সমানচেষ্টাসম্পন্ন রাজপুত্রগণে পরিবৃত হইয়া, কথন শান্ত্রসকলের বিচারমীমাংসায় 
কৃতনিশ্যয় হইতেন; কখন কাব্য, নাটক ও গীতের সমালোচন, কখন অক্ষবনোদন, কখন অস্ত্র 
শন্্ ও যুদ্ধ শিক্ষা করিতেন এবং কথন ব| নাগ, অশ্ব ও স্তনানচালন অভ্যাসে তৎপর হইতেন। 
এইরূপে তিনি রাজপুল্রগণে পরিবৃত হইয়া, দিন রাত্রি সমানে আমোদ করিতেন। তাহার 
উল্ত বিধানে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে, অনেকানেক সমবয়স্ক ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্র ও বৈশ্ততনয়গণ ক্রীড়া 
করিবার জন্ত তথায় আগমন করিতেন। 

তাত! কিয়্ৎকালাবসানে অশ্বতরনামক নাগরাজের ছুই প্রিক্দর্শন পুক্র ব্রাঙ্গণবেশধারণ- 
পূর্বক পাতাল হইতে পৃথিবীতে সমাগত হইয়া, সেই ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তকুমারগণের সহিত 
গরমানন্দে আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। তাহার! সকলেই একত্রে ক্নান, সংবাহন, পরি- 
চ্ছ্দ্র পরিধান, গন্ধান্ুলেপন এবং ভোজনাদি করিতেন। 

নাগরাঁজকুমারের। রাজকুমারের প্রতি প্রীতিবশতঃ আহ্লাদিত হইয়া, প্রতিদিনই পাতাল 
হইতে আসিতে লাগিলেন। রাজকুমারও তাহাদের সহিত বিবিধ বিনোদ ও হান্ত সংলাপাদি 
করিয়া, তৃপ্তির শেষলাভে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহাদের ছুই জন সঙ্গে না থাকিঙো, ন্নান, ভোজন, 

বিহরণ, মধুসেবন বা আয্মোৎকর্ষ বিধানার্থ শান্জাদির আলোঁচন করেন না। তাহারাও ছুই 

জনে রজনীতে পাতালে থাকিয়া, সেই মহাত্মা রাঁজকুমারের বিরহে ঘন ঘন দার্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া থাকেন। রাত্রি প্রভাত হইলেই, তাহার নিকট গমন করেন। 

অনস্তর সেই নাগদারকদ্বয়কে তীহাদের পিতা এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমর! কিজন্ 
মধ্য লোকের প্রত এরূপ নিরতি আসক্ত হইয়াছ ? আমি অনেক দিন দিবাভাগে এই পাতালে 
তোনাদিগকে দর্শন করি নাই ) কেবগী রাত্রিতেই তোমাদিগকে দেখিতে পাই। 

পিতা স্বয়ং এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার! কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাতপুরঃনর প্রত্যত্তর করি- 
লেন, তাত! রাজা শত্রজিতের খতধ্বঙ্গনামে বিখাত পুত্র সাতিশয় পৌনাধ্যশালী, সরলতা ব- 
সম্পন্ন, শৌধ্যবিশিষ্ট, মানী ও প্রিয়ভাষী এবং বিদ্বান্, বাগী, মিজপ্রির ও মকল গুণের আকর। 

কেহ জিজ্ঞ।স] না করিলে, তিনি কথার উত্তর করেন না। মানী লোকের মান রাখিয়। থাকেন। 
তিনি যেমন বুদ্ধিমান, দেইরূপ লজ্জাশীল ও বিনয়গুণে ভূষিত। তাহার সদ্যবহার ও প্রীতি সম্ভোগ 
করিয়া, আমাদের মন অপহৃত হইয়াছে। সেইজন্ত গে"লোক ব! তুবর্পোক, কুঙ্জাপি আমাদের 

কোন বিষয়েই আর আসক্তি জন্মে না। তীহার বিরহে পাতালতলও শীতল বোধ হয় না) পরি- 
তাপ সমুস্তাবিত করে। কিন্তু তাঁহার নহবাসে থাকিলে, ুর্য্ের কিরণ৭ শীতল বোধ হয় । 

য্ 

খ 

চি 



৫৪ মার্কণেয় পুরাণ । 

পিতা কহিলেন, সেই পুণ্যবানের পুত্রই ধন্থ ! যেহেতু, তোমাদের সভার, গুণিগুণ পরোক্ষেও 
তাহার গুণ কীর্তন করিতেছে। শীস্তজ্ঞ ব্যক্তিও অশীল হইয়া থাকে, আবার মূর্থও সুশ্ঈীলতাগুদে 
ভূষিত হয়। যাহাতে শান্ত ও শীল উভয়ই আছে, তাদৃশ ব্যক্তিই আমার মতে আতিশয় ধন 
মিত্রের! যাহার মিআচিত সদৃগুণ ও শক্রর! যাহার পরাক্রম কীর্তন করে, তাহার পিতাই প্রকু 

পুত্রবান্। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা সেই উপকারী রাজপুত্রের প্রীতির জন্য কোনরূপ 
অভীষ্ট মাধন করিয়াছ? যিনি অর্ধীকে 'বমুখ করেন না এবং যিনি মিভ্রগণের উপকারাণ 
করিতে সবিশেষ পারক, তিনিই ধন্য, তিনিই সুজন্সা, তিনিই সার্থকজন্মা এবং তিনিই যথা 

বাচিয়। আছেন! আমার গৃহে সুবর্ণ, রত, বাহন ও আসন এবং অন্তান্ত যে কিছু বস্ত আছে, 
যাহাতে তাহার প্রীতি জন্মের, তোমর1 অবিশঙ্ষিত চিত্তে তাহাকে তাহা দিতে পার। যেব্যতি 

উপকারী মিত্রবর্গের প্রতযুপকার করিতে ন! পারিয়া, আমি জীবিত রহিয়াছি, এই প্রকার হৃদয় 
ল্গম করে, তাহার জীবনে ধিকৃ। যেব্যক্তি মেঘের ন্যায় স্ুগ্দর্গে উপকার ও শক্রপক্ষে অপকা; 
বর্ষণ করে, লোকে নিয়ত তাঁহারই উন্নতি কামনা করিয়া থাকে। 

পুত্রের কহিলেন, তাত ! তিনি কৃতকৃত্য হইয়াছেন। তাহার গৃহে যে যাহ প্রার্থন! করে, 

তাহারই তাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং তাহার কোনরূপে কিছু করা কাহারই ব। সাধ 

হইয়। থাকে? তাঁহার গেহে যে সকল রত্ব, আসন, ধান, ভূষণ, বাহন ও পরিচ্ছদ আছে, আম! 
দের পাতালপুরে সে সকল কোথায় ? আবার, তিনি যেরূপ বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ, তাদৃশ দ্বিতীয় লক্ষি 

হয় না। তিনি প্রজ্ঞাশালী পুরুষগণেরও সর্ববিধ সংশয় ছেদন করিতে পারেন। এবিষয়ে 

তাঁহার সর্বাপেক্ষা! প্রাধান্তও আছে। তবে, তাহার একমাত্র দ্রবোর আবশ্তকতা আছে । কিন্ত 
তাহা পুরণ কর! আমাদের অসাধ্য । ব্রহ্মা, বিষু, মহেশ্বর প্রভৃতিরাই তাহ! সাধন করিতে পারেন 

পিতা কহিলেন, অপাধ্যই হউক, আর সাধ্যই হউক) তথাপি আমি তাহার সেই আবগ্তকত। 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যাহাদের দৃঢ় অধ্যবসায় আছে, তাহার! দেবত্ব, অথবা দেবগণেরও আধি 
পত্য অথব! তাহাদের পুজনীয়ত্ব কিন্বা! তত্সদৃশ অন্তান্ত অভিলধিত বিষয় লাঁভ করিয়া থাকে। 
যাহাদের আত্মা, ইস্ত্রি ও অন্তঃকরণ সংযত এবং যাহার! উদ্যমশীল, শ্বর্গে বা মর্ডে তাহাদের 

অবিদিত, অগম্য বা অপ্রাপ্য কিছুই নাই। পিপীলিক1ও গমন করিলে, সহত্র যোজন যাইয় 
থাকে। আবার, গমন না করিলে, দ্বয়ং গরুড়ও একপদ যাইতে পারে না। দেখ, ভূতলই ঝ 
কোগ্রা, আর খবলোৌকই বা কোথা ) কিন্তু উত্তানপাদপুত্র ঞ্কব পৃথিবীচর হইয়াও তাহা। প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। অতএব যাহ! করিলে, সেই মহাত্মা খতধবজের উপকার ও তত্প্রযুক্ত তোমাদের 

খণশোধ হইতে পারে, বল। 

পুক্রদ্বয় বলিলেন, সেই সচ্চরিত্র রাঁঞকুমাঁরের কুমারাবস্থায় যাহা ঘটিয়াছিল, তিনি তাহ! 
আঁমার্দিগকে যেরূপ বলিয়াছেন, শুনুন। পূর্বে দ্বিজোত্তম গালব উৎকৃষ্ট অশ্ে আরোহণ করিয়া 
শক্রজিতের সকাঁশে আগমনপূর্বক কহিলেন, কোন এক পাপকর্্মা দৈত্যাধম মদীয় আশ্রমে 
সহসা সমাগত হুইয়া, উহার বিনাশে উদ্যত হইয়াছে । সৈ সিংহ, হস্তী ও অন্ান্ত ক্ষুদ্রাক্কৃতি 
বন পঞ্ুর মুর্তি ধারণ করিয়া, দিবানিশ সমাধি-ধ্যান-নিরত মৌনব্রত আমার অকারণে এরপ বি 
করে যে, আমার ধন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া থাকে। আমি স্বয়ং কোপানলে তাহাকে তখনই 

দগ্ধ করিতে পারি । কিন্তু বহুকষ্টে সঞ্চিত তপস্তার ক্ষয় করিতে আমার ইচ্ছা নাই। 
রাজন্! একদ! তংকর্তৃক ক্লেশিত হহ্য়া, তাহাকে দর্শনপূর্ববক নির্ধি হৃদয়ে দীর্ঘনিষ্বাদ 

ত্যাগ করিলে, ততক্ষণে অন্বরতল হইতে এই অশ্ব ভূমিতে পতিত হুইল এবং সঙ্গে সঙ্গে এইরূণ 
দৈবব।নীও হইল, এই তুরঙ্গম কোনরপে শ্রান্ত না! হইয়া, সুর়্্যের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মেদিনীমওড 

অতিক্রম করিতে পারে। তোমাকে ইহ! দেওয়া! গেল। পাতালে, অন্বরতলে ব৷ সপিলেও 

ইহার গতি প্রতিহত হয় না। সমস্ত দিকে অথব। সমুদায় পর্বতেও ইহ অব্যাধাতে গমন করিতে 



একবিংশ অধ্যায় । ৫৫ 

পারে। যেছেত, এই অঙ্গ এ রূপে শ্রাত্ত না হইয়া, সমগ্র তৃত্তল বিচরণ করিবে, সেইছেতু 
কুবলয় নামে বিখ্যাত হইবে। আর, যে পাপ দানবাধম তোমাকে অহনিশ ক্লেশ প্রদান করি- 
তেছে, শক্রজিন্লামক রাজ্জার পুত্র খতধবজ্জ এই অশ্থে আরোহণ করিয়া, তাহাকে ও বিনাশ করি- 
বেন এবং এই অঙ্খরত্ব প্রাপ্ত হইয়া, তাছার নাঁম কুবলয়াশ্ব বলিয়া বিখ্যাত হইবে । 
মহারাজ ! এইক্ন্তই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি সেই তপোবিষ্নকারী 

বানবের দমন করুন। যেহেতু, রাজাও তপস্তার যথাযথ অংশ পাইয়। থাকেন। আমি সেই 
ই অশ্বরত্ব আপনাকে নিবেদন করিলাম। পুত্রকে এবিষয়ে এবূপে আজ্ঞা করুন, যাহাতে 
শের ব্যাঘাত না হয়। 

ধধির এই কথায় রাজ! শক্রুজিৎ পুত্র ধতধ্বজকে যথাবিধি মা্গল্য-বিধি-সমাধান-পুরঃসর 
সই অশ্বরত্বে আরোপিত করিয়া, গালবেরই সমভিব্যবহারে প্রেরণ করিলেন। ম্হধি গালবও 
ঠাহাকে লইয়! তৎক্ষণাৎ স্বকীয় আশ্রমে সমাগত হইলেন । 

ইতি কুবলয়াশ্োপাথ্যান নাম বিংশ অধ্যায়। 

একবিংশ অধ্যায়। 

পিতা কহিলেন, পুত্রঙ্গয় ! তোমাদের কথা অতি অদ্ভুত। খতধবজ গালবের সহিত গমন করিয়!, 

যাহ! করিয়াছিলেন, তাহ! বল। 

পুত্রদ্ধয় কহিল, খতধবজ রমণীয় গাঁলবাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া, ব্রঙ্গবাদী ধধিগণের সমুদায় 
বিন্ন নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইলেন । দানবাঁধম মদগর্ধের আবির্ভাবরশে একাস্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়া- 
ছিল) সুতরাং বীর কুবলয়াশ্ব যে গালবাশ্রমে আছেন, তাহ! তাহার জ্ঞানপথেই আদিল না। 

এক দিন গালব সন্ধ্যা-বন্দনায় তৎপর হইয়াছে, এমন সময়ে এ দানব শৃকররূপ ধারণ করিয়া, 
তাহার ধর্ষণ! জন্য সম।গত হইল। তন্র্শনে খুনির শিষ্েরা উচচৈঃম্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলে, 
রাজকুমার খতধ্বজ তৎক্ণাৎ শরাপন-গ্রহণ-পুরঃসর সত্বরে অশ্বারোহণে শৃকরের অনুনরণে 

প্রবৃত্ত হইলেন এবং সুন্দর-চিত্র-শোভিত সুদৃঢ় শরাদন আকর্ষণ করিয়া, অর্ধচন্্রাককৃতি নারাচ দ্বার! 
তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। শৃকর নারাচে বিদ্ধ ও আত্মরক্ষায় সবিশেষ যত্রপর হইয়া, গিরিপাদপ- 
মন্কুদ সুনিবিড় 'মহারণ্যে প্রবেশ করিল। তখন সেই মনের গ্ভায় বেগবিশিষ্ট তুরঙ্গম পিতার 
আল্তাপালন-প্রবৃন্ত খতধবজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়], মহাবেগে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সবেগে 
মহত্র যোজন অতিক্রম করিয়া, সেই শূকর অবশেষে তৃপৃষ্ঠে সহদা আবিভূতি এক গর্ভমধ্যে 
ভরতপদে প্রবেশ করিল। রাজকুমারও অশ্বীরোহণে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই মহাগর্তে 

নিপতিত হইলেন। কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তিনি আলোক ও 
পাতাল দর্শন করিলেন। কিন্তু সেখানেও শূকরের দর্শন পাইলেন ন1। 

অনন্তর তিনি পাতাঁলতলে ইন্ত্রপুবীর ন্যায়, শত শত শ্বর্ণময়-প্রাসাদ-পরিবেষ্টিত গ্রাকার- 
শোভিত পুর দর্শন করিলেন । সেখানেও প্রবেশ করিয়া, তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর 

ইতস্ততঃ ভ্রনণ করিতে করিতে এক ক্ষীণাঙ্গী ললন|কে দর্শন করিলেন। তিনি ত্বারত পদে 

গমন করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া, রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিজন্ত কাহার 
নকট যাইতেছ ?. কিন্ত লেই ভাবিনী কোন কথা ন! বলিয়াই, প্রাসাদে আরোহণ করিল । 

টমারও এক স্থানে অশ্ব বন্ধন করিয়া, সেই ভাবিনীর অহুপারী হইলেন। তাহার মনে কোনরূপ 

টয়েরই উদ্রেক হইল ন1 | লোঁচনযুগল বিশ্ব়বশে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। 
অনত্তর কুমার প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিস দেখিলেন, পরমনুকুমারী এক কুমারী, সাক্গাৎ 



৫৬ মার্কণ্ডেয় পুরাণ। 

কামসহচারিণী রতির স্তায়, নিরবচ্ছি্ন-কাঞ্চনময় সুবিস্তীর্ঘ পর্য্যক্কে আমীন রহিযছেন । তীহার 

বদনমণ্ডল পুণ্যচন্ত্রের স্তায়, ভ্রযুগল অতীবনুন্দর, নিতম্ব ও পয়োধর স্থুলবর্তলভাবাপন্ন, অধর ও ও 
বিদ্বের ন্যায়, অঙ্গ কূশ, লোচনযুগ্লল নীলোৎপল-সম্নিভ, নখরাজি রক্রবর্ণ ও তুঙ্গভাববিশি, শরীর 

কোমল ও শ্রামল, কর ও পদ তাম্রবর্ণ, উরু করত-সদৃশ, দশনপংক্ষি পরমন্ুন্দর, অলকারাজি 
নীল, সুক্ষ ও স্থিরতাববিশিষ্ট। অনঙ্গের অঙ্গলতার গ্তায়, সর্ধান্গস্ন্দরী সেই ললনাকে দর্শন করিয়া, 
পাঁতালের দেবতা বলিয়! রাজকুমারের প্রতীতি হইল। সেই বালা ও নীলবর্ণ আকুষ্চিত কেশগুচ্ছ, 

গীন বাহ, পীন স্বন্ধ ও 'পীন উর এই সকলে অলঙ্কৃত খতধবজকে দর্শন করিয়া, মনে করিলেন, 

ইনি শ্বয়ং মদন। এইপ্রকাঁর মনে হওয়াতে, ক্ষৃভিতচিত্তা হইয়া, তিনি তৎক্ষণাঁৎ গাত্রোথান 

করিলেন এবং লজ্জা, বিন্ময় ও ব্যাকুলতাঁর বশবন্তিনী হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, ইনি কো? 
দেবতা কি যক্ষ? গন্ধর্ধকিউরগ? বিদ্যাধর কি কোন পুণ্যমাত্রপরায়ণ মনুধ্য এখানে পদ- 

গণ করিলেন? মদিরলোচনা সেই ললনা এইগ্রকাঁর ভীবন1 করিয়া, নিশ্বাসভার-পরিহীর- 
পুরঃসর ভূতলে যেমন উপবিষ্ট হইলেন, তেমনি মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। 

রাঁজনন্দন খতধ্বজও কামবাঁণে আহত হইয়া, ভয় নাই, বলিয়! তাঁহাকে আশ্বীস দিতে লাগি- 

লেন। তিনি ইতিপূর্বে যে রমণীকে দর্শন করেন, তৎকালে সেই ভাবিনীও ব্যজন গ্রহণ করিয়া, 
ব্যাকুলচিত্তে সেই স্ন্দরীকে বাঁতাঁস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর রাজকুমার তাঁহার চেতনা 

সম্পাদনপুরঃসর মৃচ্ছ্ার কারণ জিন্তাসিলে, তিনি কিঞিৎ লজ্জান্থিতা হইয়া, স্বকীয় সখীমুখে 
তাহা নিবেদন করিলেন। পথী বিস্তারপূর্বক রাজনন্দনকে বলিল, আপনাকে দেখিয়াই ইনি 
মুচ্ছিত! হইয়াছেন। 

অনন্তর কুমারকে সথীর পরিচয় দিয়া কহিল, দেবলোকে বিশ্বাবন্থ নামে বিখ্যাত যে গন্ধ 

রাঁজ আছেন, ইনি তাহারই আত্মজা। এই স্মক্রর নাম মদালসা। বজ্জকেতুর পুত্র উপ্রপ্রক্কতি 

অরাতিনিস্দন পাঁতালকেতু নামে দানব পাতালাস্তর আশ্রয় করিয়! আছে। আমাদের এই মথী 

উদ্যানে গিয়াছিলেন। তখন আমি ইহার সঙ্গে ছিলাম না। এ সময়ে ছুরাত্মা। পাতাঁলকেতু তমো' 

মী মায়ার আবিষ্ঘরণপূর্ধ্বক ইহীকে হরণ করিয়া আনিয়াছে এবং আগামী ত্রয়োদশীতে বিবাহ 

করিব, বলিয়াও স্থির করিয়াছে। কিন্ত শৃদ্রের যেমন বেদশ্রতিতে অধিকার নাই, .দুরাত্বাও 

তেমনি ইহার যোগ্যপাত্র নহে। দিন অভীত হইলে, এই বালা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত 

হয়েন। সুরভি প্রতিষেধ করিয়া কহিয়াছেন, ছুরাতআ্মা কখনই তোমাকে লাভ করিতে পারিবে না। 

অয়ি মহাভাগে ! দানব মর্ত্যলোকে গমন করিলে, যিনি শরগ্রহারপুরঃসর তাহাকে বিদ্ধ করিবেন, 

তিনিই অচিরাৎ তোমার স্বামী হইবেন। আমি ইহার সখী, আমার নাম কুণ্ডলা। আমি বিন্ধা+ 

বানের কন্ঠা এবং পুক্করমালীর পত়ী। শুস্ত আমার স্বামীকে সংহার করিয়াছে । তদবধ আমি 

ব্রতানগদরণপূর্বক পরলোকমাধনে সমুদ্যতা হইয়া, দিব্যগতি সহায়ে তীর্থে তীর্থে বিচরণ করিয়া 

থাকি। ছুরাত্ম। পাতালকেতু শৃকরমুন্তি পরিগ্রহ করিয়া, খধিগণের পরিত্রাণ জন্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃষ 

বাণবিদ্ধ হইয়াছে । এই ঘটনার প্রকৃত তথ্য অনুদন্ধান করত ত্বরিত পদে এথানে আসিগ্লাছি। 

অধুনা, ইনি যে কারণে মুচ্ছিতা হইয়াছেন, শ্রবণ করুন। মানদ! ইনি বর্শনমাত্রেই আগ" 

নার প্রতি প্রীতিমতী হইগ়াছেন। দেখুন, আপনন সাক্ষাৎ দেবকুমার সদৃশ, হুমিষ্ট বাক্যাদি 1 

বিশিষ্ট। সেই দানবকে ধিনি বিদ্ধ করিয়াছেন, বিধাতা আমার এই সথীকে তাহারই পদ্ধী করিয় 

রাঁধিয়াছেন। এই কারণেই ইনি মহামৌহে যেন আচ্ছ্ন। হইয়াছিলেন। এই কৃশাঙ্গী কি যা 

জীবনই ছুঃখ (ভোগ করিবেন 1 কেন না, আপনাতেই ইহার হদয় অন্থরাগী হইয়। উঠিগ্ধাছে। কি 

অ্ঠ ব্যক্তি ইঙার ভর্তা হইবে। তাহাহইলে, যাবজ্জীবন ছুঃখ ভোগ করিতে হইবে । অুরতি 

বাক্য মিথ্যা হয় না। আমি ইহার প্রতি প্রীতিবশতঃ ছঃখিতা হইয়া, এখানে আলিয়াছি। হে 

শ্বকীয় সী ও নিজ দেহ, এই উভয়ে কোনক্ধপ বিশেষ নাই। যদি এই শোভনা! অভিমত %? 



একবিংশ অধ্যায়। €৭ 

গতি লাভ করেন: ত'হাহইলে, আমি নির্ব্যলীক চিত্তে তপন্ড! করিতে পাসসি। এক্ষণে জিজাসা 
করি, আপনি কে এবং কিজন্তই ঘা ওধানে আলিয়াছেন 1? আপনি দেব না দৈত্য ? গন্ধ ন! 
গন্নগ? অথবা কিন্নর ? কেন না, মন্গুষ্যের দেহ যেমন কখন ঈদৃকৃ হইতে গারে না, সেইয়প 
পাতালে আগমন করাও মম্য্যের সাধ্য নহে। অতএব আমি যেমন সমুদয় সত্য বজিলাম, 
আপনিও তেমনি সত্য বলুন। | 

কুবলয়াস্ব কহিলেন, ধর্মকে ! তুমিইবা কে? কিজন্তই ব! আমিয়াছ? এই যে তুমি জিজ্ঞাসা করি- 
তেছ, আমি আদি হইতে তাহ। তোমাকে বলিব। শ্রবণ কর, আমি বাঁজ। শত্রজিতের পুত্র। তাছার 
প্রেরণাবশংবদ হইয়া, মুনিগণের রক্ষাসাধন উদ্দেশে গালবের আশ্রমে আগমন করিক্লাছিলাম। 

তথায় আসিয়া মহাত্ম। খাঁষগণের রক্ষাকার্য্যে প্রবৃন্ত হইগে, কোন ব্যক্তি শৃকরক্প ধারণ করিক্া, 
বিশ্ননাধনার্থ সমাগত হইল। তখন আমি তাহাকে অর্ধচন্ত্রাকৃতি শর গ্রহারে বিদ্ধ করিলাম। 

এবং সে ষেমন অতিবেগে তথা হইতে অপপবণ করিল; তাহার অন্ুধাৰনে অস্থারোহণে প্রবৃত্ত 
ছইলায়। তখন আমার সেই অশ্ব ও শূকর উভয়েই সমকালে গর্ভতমধ্যে পতিত হইল। অনন্তর 

আমি মঙ্খে আরোহণ করিয়1, একাকী অন্ধকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। পরে আলোক 
প্রাপ্ত হইয়া, আপনাকে অবপণোকন করিলাম। কিস্তজিজ্ঞাসা করিলে, আপনি আমার কথাবর 
কোনরূপ উত্তর করিলেন না। তখন আমি আপনার পদানসরণক্রমে এই হুবর্ণময় দিব্য প্রাসাদে 
প্রবেশ করিলাম । এই আমি আপনার নিকট সমস্ত সত্য বলিলাম। আমি দেব নহি, দানব 
নহি, পন্নগ নহি, গন্ধর্ব নহি এবং কিন্নরও নহি । অয়ি শুচিন্মিতে! সেই দেধাদি সকলেই আমার 
পৃজ্যপক্ষ। আমি মনুষ্য। এবযয়ে তে'মার কোনরূপ শঙ্কা কর! কর্তব্য নহে। 

পুতরন্থয় কহিলেন, তখন সেই তাবিনী অতিমাত্র হর্যাবিষ্টা হইয়া, কোনরূপ বাঙনিষ্পত্তি 
করিতে পারিলেন ন1। জড়ীভূতা হইয়া, কেবল হ্বকীয় সঘীর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় সখী কুণ্ডলা৷ নিরতিশয় হর্যরসের বশবর্ধিনী হইয়া বলিক্কে লাগিলেন, 
বীর! আপন সত্য বপিলেন; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনাকে যখন দেখিয়াছে, তখন 

এই মদাণসার হৃদয় অন্ত পুরুষে সংসক্ত হইবে ন।। দেখুন, কান্ত চন্দ্রের, প্রভা হুর্ষ্যেয়, লক্ষ্মী 
ভাগাবানের, ধূতি বীরের ও ক্ষম৷ উত্তমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে । আপ'নই নিঃসন্দেহ সেই 
দানবাধমকে বিদ্ধ করিয়াছেন। গোগণের জননী সুরভি কিরপে মিথ্যা ঝলিতে পারেন ? 

অধুনা আমাদের সথী আপনার সান্লিধ্যলাভে ধন্য! ও শৌভাগ্যশাপিনী হইলেন। অতএব বীর! 

এক্ষণে বাহ। কর্তবা, বিধিপূর্ববক তাহার ষমাধান করুন। 
রাজকুমার কহিলেন, আমি পরাধীন। পিতার আদেশব্যতিরেকে কিরূপে ইহাকে বিবাহ 

করিতে পারি? কুণ্গ! কহিল, আপনি এরূপ কহিবেন না। কেন না, ইনি দেখকন্যা, ইহাকে 
বিবাহ করুন। রাজকুমার এই কথায় বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। তখন কুগুল। তাহাদের 
কুলগুরু তুম্বরূকে স্মরণ করিলেন । তিনিও তৎক্ষণাৎ সমিৎ কুশ গ্রহণ করিয়া, মদালসার প্রতি 
প্রীতি ও কুগুপার প্রতি বহুমান বশতঃ তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর মন্ত্রবিৎ তুর পাবক 

প্রজলত ও মদালসার উদ্দেশে মঙ্গলকুত্য সমাধানানন্তর তাহার বৈবাহিক বিধি যথাবিধি সম্পাদন 

কিয়া, পুনরায় তপশ্চরণমানসে স্বকীয় আশ্রমে গমন করিলেন। 

তথন কুগডলা মদালসাঁকে কহিলেন, অয়ি বরাননে ! আমি ক্কৃতার্থ হইলাম। যেহেতু, তুমি 
যেমন অশোকসামান্ত-সৌন্দর্যযশালিনী, সেইরূপ সৎপাত্রের হস্তে পড়িলে, দেখিলাম । এক্ষণে 
আমি নির্ধ্যলীকচিত্তে অতুল তপশ্চরণে গ্রবৃত্ত। হইব। এবং তীর্থসলিলে সমুদায় পাপ প্রক্ষালিত 
করিব। তাহাহইলে, আর আমাকে এক্সপ হইতে হইবে ন1। ” 

অনন্তর কুণুল! প্রস্থান করিতে অভিলাধিনী ও বিনয়বশে. অবনত! হইয়া, নিজ সখার প্রতি 
গেহ বশতঃ গর্গদ বাক্যে রাজকুমারকে বলিতে লাগিলেন, আপনার প্রজ্ঞার ইয়ত্তা নাই। পুরু- 

৮ 



₹৮ মার্কতেয় পুরাণ। 

যেরাও যখন আপনার স্যার মহাত্াদিগকে উপদেশ দিতে পারে না, তখন স্ত্রীগণের কথা! আ 

কি বলিব? এইজন্ত আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছি না। তবে এই তুমধাম] মঙালসা। 
শ্নেহে আমার অস্তঃকরণ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং আপনিও আমাকে বিশ্বাস করিয়! থাকেন । সেই 
জন্যই স্মরণ করাইয়। দিতেছি, স্বামী সর্বদা! সহধর্মিণীর ভরণ ও রক্ষণ করিবেন। ইহাই তাহা; 
কর্তব্য। দেখুন, স্ত্রীই ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্ দাঁধন বিষয়ে স্বামীর সহায়িনী হইয়া থাকে 
স্বামী ওস্ত্রীপরম্পর বশবর্তী থাকিলেই, ধর্ম, অর্থ, কাম এই তিনের একীভাব সমাহিত হইয় 
থাকে । ধর্ধ, অর্থ, কাম এই” ভ্রিবর্গ জ্ত্রীতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কারণে স্বামী কো; 
রূপেই স্ত্রীবিনা প্র তিন সাধন করিতে পারেন ন।। আবার, স্ত্রীও ম্বামী ব্যতিরেকে ধর্্াদি 

সাধনে পমর্থা হয় না। কেন না, এই ত্রিবর্গ পতি পত্তী উভয়কেই আশ্রয় করিয়। আছে। পুরু 

স্ত্রী বাতিরেকে দেবগণ, পিতৃগণ, ভূতাগণ ও অতিথিগণের পুজা করিতে পারেন না। দেখুন 
ভার্ধ্য। যদ্দি না থাকে এবং যদ্দি কুভার্ধ্যার সংসর্গ ঘটে, তাহাহইলে, পুরুষ যে অর্থ উপার্জন করি! 

গৃহে আনয়ন করেন, তাহা! ক্ষয় পাইয়। থাকে । আবার, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, স্ত্রী 

ব্যতিরেকে পুরুষের কামফগও প্রাপ্ধি হয় না। স্ত্রীপুরুষের সাঁ€চর্ষ্যেই ত্রশ্নীধর্্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। 

€লোকে যেমন পুত্র দ্বার। পিতৃগণের, অন্ননাধন দ্বারা অতিথিগণের ও পুজা দ্বার অমরগণের পোষ 
ও আপ্যায়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ পুজ্োৎ্পাদন, অন্নঘংযোজন ও অন্যার্থননহকারে সাধৰী স্ত্রীর 

রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। স্ত্রীও আবার স্বামী ব্যতিরেকে ত্রিবর্গসাধনে সমর্থ হয় না। কেননা, 
দাম্পত্যই ত্রিবর্গের “আশ্রয়স্থল । আমি এই আপনাদের উভয়ের নিকট দাম্পত্যধর্্শ কীর্তন 
করিলাম। এক্ষণে অভিলষিত প্রদেশে গমন করিব। আপনি এই মদাঁলমার সহিত,.ধনে, পুবে, 
সুথে ও পরমাষুতে বদ্ধিত হউন। 

এই বলিয়া কুগুলা মদালসাঁকে আলিঙ্গন ও বাজকুমারকে নমস্কার করিয়া) দিব্য গতিতে 
স্বকীয় ইচ্ছান্ুপারে গমন করিলেন। তখন খ'তধবজজও মদাঁলসাকে অশ্বে আরোপিত করিয়!, পাতার 
হইতে বহির্গমনে অভিলাষী হইলেন। দৈত্যের! তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিয়া, সকলে এই বলিয। 
চীৎকার করিয়া উঠিল, পাঁতাঁলকেতু শ্বর্গ হইতে যে কন্তারত্রকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে 
এ হরিক্না লইয়া যাইতেছে । বারম্বার এইগ্রকার কহিয়া, সেই দৈত্যবল পাঁতালকেতুর সহিত 
সমবেত হইয়া, পরিধ, নিস্ত্িংশ, গা, শূল, শর ও আবুধ গ্রহণ করত তথায় আগমন ও তিষ্ঠতি্ 
বাক্য প্রয়োগ করিয়া, রাজকুমারের উপরি শর ও শৃল সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি 
নাতিশয় বীর্য্যশালী। শরপরম্পর! গ্রয়োগ করিয়।, হান্ত করিতে করিতে অবলীলাক্রমে্ট তৎ. 
সমস্ত অস্ত্র ছেদন করিলেন। তীয় শরনিকরে ছিন্ন হইয়া, দৈত্যগণের সেই রাশি রাশি অসি, 
শক্তি, খটি ও সায়ক সমস্ত ক্ষণমধ্যেই সমুদয় পাতাল সমাচ্ছন্ন করিল। অনস্তর তিনি তার 
অগ্ন গ্রহণ করিগা, দৈত্যগণের উদ্দেশে প্রয়োগ করিলেন। শিখাপরম্পরার সংসর্গে অতীব উদ্র' 
ভাবাপন্ন সেই অস্ত্র পাতালকেতুর সহিত দানবদিগের সকলকেই, কপিণতেজে সগরতনয়গণের 
তায়, এক কালেই দগ্ধ ও তাহাদের অস্থি গকলও স্ফটিত করিয়া ফেলিল। 

অনন্তর খতধ্বজ প্রধান প্রধান অস্থুরদিগকে সংহার করিয়, অশ্বারোহণে সেই স্ত্রীরদ্ন সমভি. 

ব্যাহারে পিতৃপুরে পদার্পণ ও পিতৃদেবকে প্রণিপাতপূর্বক সমুদদায় ঘটন! আম্ুপূর্বধিক কীর্চন 
করিলেন। যেরূপে পাতালে গমন ও কুগুলাকে দর্শন, মদালসাকে লাভ, দানবদিগকে সংহার ও 

পুনরায় তথায় আগমন করিয়াছেন, সমস্তই বলিলেন। 

সেই চারুচরিতের ঈদ্ৃশ চরিত শ্রবণ করিপ্না, তরী পিতা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, প্রীতি 
তরে কহিতে লাগিলেন, তুমি সংপুত্র ও মহাত্ম!। সন্ধর্শচারী খধিদিগের ভয় মোচন করিয়। 
অ্য আমাকে উদ্ধার করেলে। আমার পূর্বপুরুষের প্রথমে খ্যাতির উদ্ভাবন! করেন । পরে আমি 

তাহার বিস্তাক্স সম্পার্দন করি। বীর ! অনা তুমি পরাক্রমপ্রদর্শনপুরঃনর তাহার বছলত। সম্পা 
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করিলে। পিতা! যে ঘশ, ধন অথবা বী্ধ্য উপার্জন করেন, যে ব্যক্তি ভাছার অপচয় না করে 
তাহাকে মধ্যমপুরুষ ঝলিয়া থাকে । এবং যে ব্যক্তি স্বকীয় শক্তির সাহায্যে পিড়ৃদঞ্চিত বাদি 

'অপেক্গা আরও কিছু নিম্পাদন করে, প্রাজ্েরা তাহাকে পুরুযোত্তম বলিয়া থাকেন। আর 
যে ব্াক্তি পিতৃসঞ্চিত যণ, বীর্ধ্য ও বিস্তবের নযুনতা সাধন করে, প্রান্গণের মতে সেই পুরুযাধম। 
তোমার স্তায় আমিও পূর্বে ব্রাহ্মপগণের পরিত্রাণ করিয়াছিলাম। কিন্তু পাতালে গমন ও অন্ুর- 
গণের সংহরণ করি নাই। এই ছুইটাতে তুমি আমাকে অতিক্রম করিয়াছ। সেইজস্ঠ তুমি পুরযো- 
ত্বম। অতএব তুমিই ধন্ত। আর, আমিও তোষার ন্যায়, ঈদৃশ গুণাধিক পুঞ লাভ করিয়া, 
পুণ্যবান্গণেরও শ্লাঘনীয় হইলাম । আমার মতে, পুত্র যাহাকে প্রজ্ঞা, দান ও বিক্রম ছার! 
অতিক্রম করিতে ন1 পাঁরে, সে বাক্তি পৃত্রজনিত প্রীতি প্রাপ্ত হয় না। পিতার খ্য(তিতেই যাহার 
প্রতিপত্তি হইক্! থাকে, সেই পুত্রের জন্মে ধিক! সেই পুরই স্ুজন্মা এবং তাহারই জন্ম সার্থক, 
যাহার খ্যাতিতে পিতার প্রতিপত্তি সমুত্ত,ত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি আপনাআপনিই লোকের নিকট 
পরিচিত ব৷ প্রতিপন্ন হয়, সেই ধন্ত। পিতৃপিতামহের নামে যে পরিজ্ঞাত হয়, সে মধ্যম। আর 
মাতৃপক্ষ বা মাতার মহায়তায় যাহাকে লোকে জা'নয়া থাকে, সেই নরাধম। অতএব বদ! 
তুমি ধন, বীধ্য, সুখ, সকল অংশেই বিশেষরূপে বদ্ধিত হও । এই গন্ধব্ধতনয়ার যেন কোন- 
কালেই তোমার স্হিত বিরহযোগের সংযোগ ন] হয়। 

পিত| বারঘার এই প্রকার বহুবিধ প্রিয়সন্তাবণ পুরঃসর আলিঙ্গন করিয়া, ভার্ধার সহিত 
স্বকীয় গৃহে যাইতে বিদায় দিলে, তিনি সেই পত্ভীর সমভিব্যাহারে কখন পিত্মর নগরীতে ও কখন 
বা উদ্যান, বন ও পর্বতস্থুসমূহে, বিহার কারতে লাগিলেন। মদালস! প্রতাদ্ন প্রাতঃকালে 
স্বমির সমভিব্যাহারে শ্বশ্র। শ্বশুরের পাদধুগলে প্রণপাত করিয়া, চিত্তবিনোদনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 

ইতি মদালসার পরিণয় নাম একবংশ অধ্যায়। 
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পুত্রদ্থয় কহিলেন, অনন্তর বন্থকালপর্য্যবনানে রাজ! পুনরায় পুত্রকে কহিলেন, শীত ব্রাহ্মণ. 
গণের রক্ষণার্থ গমন ও পৃথিবী পর্যটন কর। এই অশ্বে আরোহণ করিয়া, তুমি প্রতিদিন প্রা ঃ- 
কালে দ্বিজমুখ্যগণের যাহাতে বিদ্ব না হয়, তদ্বিষয়ের তত্বাবধান করিবে। ছুর্বৃত্তিপরায়ণ পাপযোনি 
শতশত অস্থর আছে। তাহার যাহাতে মুনিগণের বাধা সমুখ্পাদন না করে, তুমি তদনুরূপ 

অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। পিতা যেরূপ বলিলেন, রাজনন্দন সেইরূপই করিতে গ্রবৃত্ত হইলেন। 
তিনি প্রতদিন পূর্বাহ্ছে সমগ্র মেদিনী পরিক্রম করিয়া, পিতার পদযুগল বন্দন| করেন। পরে 
দেই সুমধ্যমা মদালসার সহি বিহার করিয়! থাকেন। 

একদা বিচরণ করিতে করিতে, যমুনাতটে অবলোকন করিলেন, পাতালকেতুর অনুজ তাল- 
বেতু তথায় আশ্রম বন্ধন করিয়াছে । সে অতি মায়াবী, মুনিরূপ ধারণ করিয়াছে। সে পূর্ববৈর 
অুন্মরণ করিয়া, রাজপুল্রকে কহিল, রাজপুত্র ! আমি যাহা! বলিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, তাহ! কর। 
তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ। প্রার্থনা ভঙ্গ করা তোষার বিধেয় হয় না। আমি ধর্মের জন্য যক্ত ও ইন্টি 
নকলের অনুষ্ঠান করিব। এ বজ্ঞে চিতি সকল নির্মাণ করিতে হইবে। কিন্ত আমার দক্গিণা- 
দানের ক্ষমতা নাই।৫ অতএব তুমি হিরণ্যের জন্য আপনার এই কণসংলগ্ন তৃষণ গ্রদানপুর্ববক 
আমার এই আশ্রম রঙ্গ! কর। আমি জলমধ্যে গ্রবেশপূর্বক প্রজাগগের পুষ্টিহেতু বেদবিহিত্ত 
বারণ্মন্তরে যাঁদঃপতি বরণের শ্তষ করিয়া, শীঘ্রই তোমার নিকট আগমন করিতেছি। 
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সে এই কথা বপিলে, রাঁজননান তাহাকে প্রণাষপূর্বক কঠভূষণ প্রদান করিয়া কছিলেন, 

আপনি নিশ্চিন্ত চিত্তে প্রস্থান করুন। আমি' আপনার গ্রত্যাগমন পর্ধাস্ত আপনার আদেশে এই 
আশ্রমসমীপে অবস্থিতি করিব। আমি থাকিতে, আপনার এথাঁনে কেহ কোন রূপে বিশ্ব করিতে 

পারিবে না। আপনি বিশ্বান্ত হইয়া, ধীরে ধীরে আপনার অভীপ্দিত সাথন করুন। 
' রাজপুত্র এই কগ! কছিলে, সে নদীক্ষলে মগ্ন হইল। তখন রাজকুমারও তাহার সেই মায়া, 

ময় আশ্রম রক্ষা করিতে গ্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তালকেতু সেই জলাশয় হইতে মদালসা! ও 
অন্তান্ত সকলের প্রত্যক্ষে গমন করিয়া, বলিতে লাগিল, বীর কুবলয়াশ্ব আমার আশ্রমসকাে 

তপস্থিগণের রক্ষাকার্ধ্য ব্াযাপৃত ছিলেন। যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া, সংগ্রামে ব্রাঙ্গণদ্ধেষিদিগেরও 

সংহার করিতেছিলেন! এমন সময়ে কোন চট দৈত্য মায়া আশ্রয় ও?ুবক্ষস্থলে শূলের আঘাত 
করিয়া, তাহার সংহার করিয়াছে। অিয়মাণ অবস্থায় তিনি আমাকে এই কণঠতৃষণ দাঁন করিয়া 
গিয়াছেন। শূদ্র তাপলগণ বনমধ্যে তাহারে দহন করিয়াছে । তাহার মৃত্যুতে তদীয় অশ্ব ভীত 
হইয়া, অশ্রপূরিত লোচনে আর্তস্বরে হ্র্ষাধবনি করিয়াছিল । শ্রী দানব তাহাকেও লইয়। গিয়াছে। 
আমি অতীব নির্দয় ও দুঙ্কৃতিকারী। সেইজন্তই এই ঘটন! দর্শন করিয়াছি ! অতঃপর যাহ! কর্তবা, 
তাহ! তোমরা কর। 'আর বিলম্ব করিও না। এক্ষণে এই কণ্ঠভৃষণ লইয়া মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ 
দাও। আমরা তপন্বী, আমাদের সুবর্ণে প্রয়োজন নাই। এই বলিয়। সেই ক্ঠভৃষণ ভূমিতে 
রাখিয়াই যথাগত প্রস্থান করিল। 

তখন পরিজন সমস্ত শোকার্ত ও মুক্্ণাতুর হইয়া, তৎক্ষণাঁৎ ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর 
রাজা! ও রাজপতী সমস্ত এবং নৃপ্ীযোধিদ্বর্গ মকলেই চেতন! লাভ করিয়1, অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, 

বিলাপ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে মদালস! সেই কণ্ঠভূষণ দর্শন ও স্বামীর নিধন শ্রবণ করিয়া, 
আপ প্রিয় প্রাণ পরিহার করিলেন। এ সময়ে রাজার নিজ গৃহে যেমন আর্তধবনি উখিত হইয়া- 

ছিল, পৌরদিগের ভবনেও তেমনি তুমুল রোদনধ্বনি গ্রা্ভূর্তি হইল। অনন্তর রাজা স্বামি- 
বিয়োগবশতঃ মদালসাকে প্রাণত্য।গ করিতে দেখিয়], সবিশেষ বিচারসহকারে সুস্থচিত্ত হইয়া, 
সমুদায় পোকদিগকে কহিলেন, গতোমর! অ।র রোদন করিও না। আমি তোমাদের, নিজের ও 

অন্যান্ত সকলের সম্বন্ধের অনিত্যতা বিলক্ষণ বিচাঁর করিয়া দেখিয়াছি। আমি কি আগ্রে পুত্রের 

জন্য শোক করিব? অথবা, কি বধূর জগ্ট শোক করিব? সবিশেষ বিচাঁর করিয়া, আমার ইহাই 

ধারণ হইয়াছে, ইহারা উভয়েই স্বন্ব কর্তবা সাধন কবিয়াছেন। অতএব সর্বথা ইহী- 

দের কাহারই জন্য শোক করা কর্তব্য নহে। দেখ, আমার যে পুত্র আমার শুশ্রাধাবশম্বদদ ও 

আমার আদেশে ছিজ্রক্ষায় তৎপর হইয়!, মৃত্যু লাভ করিয়াছেন, তিনি কিরূপে ধীমান্গণের 

শোচনীয় হইতে পারেন? যে দেহ 'অবশ্তই যাইবে, আমার পুত্র যদি ব্রাঙ্গণরক্ষার জন্য তাহা 

উসর্গৎ করিয়! থাঁকেন, তাঁহ1 কি অভ্যুদয়ের পরিচায়ক নহে ? আর, এই মদালস! যেমন মৎকুর্ে 

জন্মিয়(ছেন, সেইরূপ স্বামীর সহমৃতা হইলেন। দেখ, স্বামী ব্যতিরেকে জ্ীলৌকের অন্ত দেবতা 

নাই। অতএব ইহার জন্যও বা কিরূপে শোক করা যাইতে পারে? আর, ইনি যদি ভর্তৃবিয়োগ 

সহ রুরিতেন, তাহাহইলে, আমাদের, বাদ্ধবগণের ও অগ্ঠান্ দয়াশীল ব্যক্ডিগণের শোচনীয় 

হইতেন। কিন্তু ইনি যখন ভর্তার মৃত্যু শ্রবণ করিয়াই, ততক্ষণে তীর অনুমৃতা। হইথাছেন, 

তখন কিরূপে বিদ্বান্গণের শোচনীয় হইতে পারেন ? যে সকল রমণী স্বামি-বিরহ সহা করে 

তাহারাই শোচনীয় ) যাহারা সহমৃতা। হয়, তাহারা শোচনীয় নহে। এই কৃতজ্ঞাকে ভর্তার 

বিরহ অগ্ুভ্ই করিতে হইল ন1। স্বামী স্ত্রীর, উভয় লোকেই সর্ববিধ সুখ সম্পাদন করেন 
সুতরাং কোন্ রমণী তাঁহাকে মানুষ বোধ করিতে পারে? ফলতঃ, খতধ্বজ, মদালসা, অথবা 

আমি ব। খতধবজের জননী আমর কেহই শোচনীয় নহি। কেন না, খুত্ধবজ বরাহ্গণার্থে প্রাণ উর, 

করিয়া, আমাদের মকলকেই শোকবহিষ্কৃত করিয়াছেন। সেই মহামতি খতধবজ অর্ধতুক্ত দেং 
সচল 8 ১০পাসা সত পান এ 

বশ 



ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ৬১ 

ত্যাগ.করিযা, বরা্মণগণের,. আমারও ধর্মের নিকট অখণী হইর়াছেন। তিমি বে দ্বিষগণের রক্ষা, 
সাধন করিয়া, সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিগাছেন, ইহাতে তীহার মাতার সতীত্ব, মদীয় বংশের পরি- 
ব্রত ও তাহার শৌর্ের সবিশেষ পরিচয় হইয়াছে। 

অনস্তর কুবলয়াঙ্ের জননী ভর্তার শশুনিবার, পরেই পুত্রের তাদৃশ মৃত্যুৎটন! শ্রবণ করিয়া, 

বামীকে দলনিপুর্ববক.কহিতে লাগিলেন, .যাজন্! আমার পুত্র মুনিগণ্ের পরিত্রাধ করিতে গিয়া, 
পীনিহাগি কাররীছেন, শুনিয়া আমার যেপ্রকার প্রীতিযোগত্োগ হইভেছে, আমার বাতা: 
ধা ভগিনীও কৃখন তাবু প্রীতি প্রাপ্ত ছন নাই। যাহারা ব্যাধি হইয়া, শোকপরা বান্ধব 
গণের সমক্ষে অতিছঃথে নিশ্বাস... ফেলতে ফেতিতে.গ্রাণত্যাগ করে, তাহাদের জননী বৃথা 
প্রদব করিয়াছে... যাহারা গে! ও ব্রাহ্মণের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়], শঙ্্ে 
আঘাতে প্রাণত্যাগ করে, তাহারাই পৃথিবীতে মানুষ। যে ব্যক্তি অর্থী বা মিত্রবর্গ অথব! শক্রণ 
কোন পক্ষেই কখন বিমুধ, হয় না, তাহার পিতাই প্রকৃত পুরবান্ এবং তাহার, জননীই বীরগ্রন্ব। পুর সংগ্রামে নন বু, প্রাণহ্যাগ. করলেই, ্রীলোকের গর্ভধারণক্রেশ তৎক্গণাৎ আমার মতে সন হইবো ট2-551827015811552 

অনন্তর রাজ। পুত্রবধূর সংস্কারবিধিসমাধনাত্তর বহির্গত হইয়া, স্নান করত পুকের উদ্দেশে 
অলদান করিলেন। এদিকে তালকেতুও যমুনাজল হইতে বিনিরগত হইয়া, গ্রণয়গ্রকাশপুরঃসর 
মধুর বচনে রাজপুত্রকে কহিলেন, অয়ি রাজনন্দন ! তুমি আমায় কৃতার্থ করিলে। তুমি এখানে 
অধিচপিত ভাবে অবস্থিতি করাতে, আমি চিরাভিলধিত কাধ্যসাধনে সমর্থ হুইয়াছি। আমি 
বদন যাবৎ ইচ্ছ। করিয়াছিলাম, মহাত্ম! জলেশ্বর বরুণের যক্ত করিব। অধুনা তাহ! সম্যক রূপে 
সম্পাদন কারয়াছি। অতএব তুমি এখন যাইতে পার। 

তখন রাজনন্দন তাহাকে প্রণাম করিয়া, গরুড় ও বাযুর ন্যায় বেগবান সেই অশ্থে আরঢ় 
হইগনা, পিতৃপুরোদেশে প্রস্থান করিলেন। 

মদালনার বিয়োগ নাম দ্বাবিংশ অধ্যায়। 

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। 

পুত্রদ্ব় কহিলেন, খাতধবজ পিতা মাতার পাদবন্দন ও মদালসার দর্শন বাঁসনা-বশমদ হইয়া, 
বেগে অন্তঃপুরে গমন করিয়া, দেখিলেন, সমস্ত নগরীই উদ্বেগে আচ্ছন্ন ও তজ্জন্ত সকলেরই 

মুখ অপ্রফুল্লভাবাপন্ন হুইয়াছে। আবার, পরক্ষণেই দেখিলেন, পুরবাসী মাব্রেরই আকারে 
বিশ্ময় ও ব্দনমণ্ডলে হর্ষের আবেশ হইয়া উঠিল। তাহারা সকলেই উৎফুল্প লোচনে, ক সৌভাগ্য! 
কি সৌভাগ্য ! বলিতে লাগিল এবং অতীব কৌতুহলসহকারে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া, রাম- 
কুমারকে কহিল, অয়ি সুবিপুণ-কল্যাণশাপিন্! আপনি চিরজীবী হউন। আপনার শত্রু সকল 
হত হউক। অধুনা, নি্ধন্নে জনক জননীর ও আমাদের সকলের মন আহলাদিত করন। 

এইপ্রকার বলিতে বলিতে তাহার! সম্মুখে ও পৃষ্ঠে তাহাকে পারবৃত করিল। তিনি সেই 
আমোদে আহ্লাদিত হইয়া, পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। পিতা, মাতা ও অন্যান্ত বান্ধবগণ 
সকলেই তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, চিরজীবী হও, বলিয়া, শুভ আশীর্বাদ প্ররোগ করিতে 
লাগিলেন। ৃ 

অনস্তর তিনি পিতাকে প্রণিপাত করিয়া, বিশ্সিত হইয়া, জিজ্ঞাস] করিলেন, একি? 
পিতাও তাহাকে সমস্ত কহিলেন। তিনি মদালসাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন 7 সুতরাং 

ঙাহার মৃত্াবার্থ। শুনিয়া ও পিত| মাতাকে সন্গুখে দেখিয়া, একবারে লজ্জ। ও শোকসাগনে/ 



৬২ সার্ণেয় গুরাণ। 

গর্ভগত হইলেন। তদবস্থায় চিত্ত। করিলেন, সেই ফাধবী বাল! আমর মৃত্যুষটনা গুনিয়াই, প্রাণ 
ত্যাগ করিয়াছেন । ইহা শুনিয়াও আমি স্থির রহিয়াছি। সর্বথা আমি নিষ্ঠরহদয়, আমাকে ধিকৃ 
সেই মুগলোচনা মদীয় বিরহে গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমি কিস্ত তাহার বিরহে এখন 

জীবিত রহিয়াছি ! অত এব আমি যারপর নাই নির্দয়, অনার্য ও ঘ্ৃণাশৃন্য । 
অনস্তর তিনি মনকে বিশেষরূপে সংযত ও মোহোদ্রেক অপারুত করিয়া, নিশ্বাস ও উচ্ছা 

সহকারে নিতান্ত ব্যাকুপ্চিত্তে পুনরায় চিন্তা করিলেন, তিনি আমার জন্ত প্রাণত্যাগ করিয়া, 
ছেন। অতএব আমি যদি প্রাণত্যাগ করি, তাহাতে তাহার কি উপকার হইতে পারে? 
এরূপে প্রাণত্যাগ করাই স্ত্রীলোকের শ্লাঘার বিষয় । যদি আমি কাতর হইয়, বারম্বার হ! প্রিয়ে 
বলিয়া, রোদন করি; তাহাতেও আমার শ্লাঘার বিষয় কিছুই নাই। কেন না, আমর! পুরুষ! 
আবার, যদি শোকে জড়ভাবাপন্ন ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, মাঁল্যাদি ত্যাগ ও অঙ্গসংস্করণারি 
পরিহার করি; তাহাহইলে, বিপক্ষগণের পরিভবাম্পদ হইব। এদিকে, শক্রগণের সংহরণ € 

পিতার পরিচরণ করাই, আমার একমাত্র কার্ধ্য। আবার, এ কারণে আমার জীৰনও পিতার 
আরত্ত। এরূপ অবস্থার কিরূপে প্রাণত্যাগ করিতে পারি? উপস্থিত ক্ষেত্রে কর্তব্য কি! 
সত্রীলস্তোগ একবারেই ত্যাগ করিব? তাহাতেও কিন্ত সেই তন্ঙ্গীর সর্বথা উপকার করা হইবে 
না। অথব!। তাহার উপকার বা অপকার যা হউক, তাহার জন্য কোনরূপ সত্য বন্ধন ক? 

আমার কর্তৃব্য। তিনি যখন আমার জন্য প্রাণ দিয়াছেন, তখন এরূপ করা ত আমার গঙ্গে 
অতি সামান্য কথা । 

এইরূপে মতি স্থির করিয়া,, তিনি পত্তীর উদ্দেশে জলদান ও অন্তান্ত কর্তব্য সাধনানন্তঃ 
ধলিতে লাগিলেন, সেই কৃশাঙগী মদাঁলস। যখন আমার ভার্ধ্য| হইলেন না, তখন এই জন্মে অয 

কোন রমণীই আমার সহচারিণী হইতে পারিবে না। আমি সেই মৃগশীবলোচন1 গন্ধর্ববতয়া 
বাতিরেকে অন্ত কোন ললনাকেই পরিগ্রহ করিব না) আমি এই সত্য করিলাম । আমি পুনরার 

এই সত্য করিতেছি, সেই গঞ্জগামিনী দধ্ধন্্চারিণী পত্রী ব্যতিরেকে অন্ত কোন রমণীকেই উপ. 
ভোগ করিব না। 

পুন্বদ্ধয় কহিলেন, ভাত! তিনি মদালমার বিরহযোগবশতঃ সমুদায় স্ত্রীভোগ ত্যাগ করিয়া 

সর্বদাই সমচরিত্র ও মমবয়স্ক বয়স্তবর্গের সহিত আমোদপ্রমোদে কাল যাপন করেন। মদালসাকে 

বদি দেওয়! যাইতে পারে, তাহাহইলেই, তাহার গ্রকৃত উপকার করা হয়। কিন্তু তাহ! কাহার 

সাধা? স্বয়ং ঈশ্বরগ পারেন কি না সন্দেহ; অন্তের কথা আর কি বলিব? 
পুত্র কহিলেন, পুত্রন্বয়ের এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, তাঁহাদের পিতা বিমর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। 

অনস্তর বিশেষরূপে বিবেচন৷ করিয়া, সহান্ত বচনে কহিলেন, লোকে যদি অপাধ্য জানিয়া, কোন 

কার্যে উদ্যম না করে, তাহাহইলে, উদ্যমহানিবশতঃ বিপুল অনিষ্টসংযোগ হইয়! থাফে। অত: 

'এব স্ববীয়পুরধকাঁর পরিহার, ন! করিয়া, কর্ণ প্রবৃত্ত হইবে। একমাত্র দৈব ও পুরষকার এই 
উত্তয়েই কর নির্ভর, করিয়। থাকে । অন্এব আমি তপশ্চরণসহকারে এই রূপে যত্ব করিব, 

যাহাতে এই অপাধ্য অচিরাৎ সাধন হয়। এই বলিয়া নাগরাজ হিমালয়ের অস্তনিকিষ্ প্ক্ষাবতরণ 
তার্ধে গমন করিয়া, নুছন্চর তপশ্ত্যযায় প্রবৃত্ত হইলেম। এবং তদ্গত হৃদয়ে আহারসংঘম' 

সহকায়ে ত্রিসন্ধ্া স্নান করিয়া, দেবী সরশ্বতীর এই বলির! স্তব করিতে লাগিলেন, ঘিনি ব্রচ্ষধোনি 
ও জগতের ধাত্রী, সেই দেবী সরম্বতীর আরাধনামানসে আমি মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া, শু 

করিতেছি। দেবি! কার্য, কারণ, ধর্ম, অর্থ, কাষ, মোঁক্ষ, যে কিছু পদ আছে, তৎসগস্ত আপ; 

নাতে, সংসর্গ না থাকিলেও, সংযুক্তের ন্যায়, সন্িবদ্ধ রহিয়াছে । দেবি! তুমিই পরম কক্ষ? 

যাহাতে সমস্তই গ্রতিঠিত আছে। দেবি! সেই পরম অক্ষর পরমাণুবৎ সমস্ত বিশ্ব আশ্রয় করিয়া 

আছে। কাঠ অগ্নি ও ভূমিতে পরমাণুর ভাগ, সেই পরম অঙ্গয়স্বরূপ তরহ্ম ও এই ক্ষরাত্মক বি 
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ভোঁখাঁতেই প্রতিঠিত রহিয়াছে । দেবি! ওষ্কারাক্ষরনংস্থান, স্থির, অস্থির, মাত্রায়, সং অসং, 
স্তই তোমাকে আশ্রয় করিয়া আছে। তিন লোক, তিন বেদ, তিন বিদ্যা, তিন অগ্নি, তিন 
জ্যোতি, তিন বর্ণ, তিন ধর্ম, তিন আগম, তিন গুণ, তিন শব, তিন দেব, তিন আশ্রম, 
ভিন কাল, তিন অবস্থা এবং পিতৃগণ ও দিন রাত্রি গ্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ উল্লিখিত তিন মাত্রা 
্ববপ। দেবি! এ মাত্রাত্রয়ই তোমার রূপ। বিভিনন-সপ্প্রদাফ়িক ব্যকিগণের উপাসনা সন্ত 
বেদে যে মোম,' হবিঃ ও পাঁকবিষয়ক সনাতন আদ্য একবিংশতি ব্যাহৃতি আছে, ব্রহ্মবাদিগণ 
তোমার উচ্চারণনশেই তৎসমস্ত সমাহিত করেন। উল্লিখিত মাত্রাত্রয় ব্যতিরেকে তোমার আর 
একটা অর্ধগাত্রান্বিত রূপ মাছে, তাহা যেমন অনির্ধচনীয়, সেইরূপ তাহার বিকাৰধ নাই, পরি- 
পাম নাই ও ক্ষরভাব নাই। তোমার এই পরম নব নির্দেশ করিতে আমীর সাধ্য নাই। সুখ, 
জিহ্বা, তালু-বা ওটা দ্বারা উহা, উচ্চারণ কর! যায় না। ইন্্র ও বন্গগণ, ব্রদ্ধা ও জ্যোতি 
মমুদায় এবং চন্দ্র ও.হূরযা সকলেই. তোমার স্বরূপ । 
-প্থাহা বিশ্বের আবাস, যাহা! বিশ্বের স্বরূপ, যাহা বিশ্বের ঈশ্বর এবং যাহা ঈশ্বরের ও ঈশ্বর ) 
যাহা সাংখ্য ও বেদান্তে বপিত ও বনু শাখাসহায়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে; যাহার আদি নাই ও 
নিধন নাই) যাহা সৎ ও অসৎ; আবার যাহা কেবলই সংশ্বরূপ) যাহা এক ও অনেক; 
মাবার যাহা এক নহে) যাহ। ৃঙ্টিভেদের আশ্রয়; যাহার কোনরূপ আখ্যা নাই; আবার ষড়- 
গুণ ও চতুর্বর্থই যাহার আখ্যা) যাহা ত্রিগুণের আশ্রয়) যাহ! বিবিধ শক্তিমান্ পদার্থসমূহের 
মধ্যে একমাত্র শক্তির চূড়ান্ত কক্গাম্বরূপ ; যাহ! সুখ অন্নখ, আবার মহাপৌধ্যস্বর্ূপ, তাহ! তোমা- 
তেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। এইরূপে দেবি! তুমিই সকল ও নিল সমন্তই ব্যাপিয়া আছ। 

অট্দ্বত ও দ্বৈত উভয় রূপে ব্যবচ্ছিনন ব্রঙ্গ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যে সকল পদার্থ 
নিতা, যাহাদের ধ্বংস হইয়া! থাকে, যাহারা স্থল, হুঙ্ম ও অভিহ্ঙ্ম ) যাহার! ভূমিতে ও যাহার 
অন্তরীক্ষে অথবা যাহারা অন্তত্র অবস্থিতি করিতেছে; তাহাদের সকলেরই একমাঞ্জ তোম। 
হইতেই উপলব্ধি হইয়] থাকে। যাহা মূর্ত ও যাহা অমূর্ত, যাহা সমস্ত ও যাহ! এক, যাহ! হ্র্গে, 
যাহ! পৃথিবীতে, যাহা অন্তরীক্ষে অথব। অন্ত্র যাহ! কিছু আছে, তৎসমস্তই তোমাতে সম্বন্ধ ও 

একমাত্র ত্বদীয় স্বর ও ব্যঙীন সহায়েই পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে । 
বিষণ জিহ্বারূপিণী সরস্বতী এইরপে স্তূয়মানা হইয়া, মহাত্মা অশ্বতরকে কহিলেন, অফ়ি 

কম্বলভ্রাত| উরগরাঞ্জ অশ্বতর ! আমি তোমায় বর দিব। তোমার মনে যাহ! আছে, বল, তাহাই 
তোমাকে প্রদান করিব। 

অশ্বতর কহিলেন, দেবি! অগ্রে কম্বলকে আমার সহায়রূপে সংযোক্িত করুন। পরে আমা- 
দের উভয় ভ্রাতাকেই সমস্ত হ্বরজ্ঞান গ্রদান করুন। 

সরস্বতী কহিলেন, পন্নগসত্বম ! তোমর! উভয় ভ্রাতাই সপ্ত স্বর, সূত্ত গ্রাম, সপ্ত বর্গ, সপ. 
গীতি ও সপ্ত মুচ্ছনা, একোনপঞ্চাশৎ তাল, তিন গ্রাম, এই সমস্তগান করিতে পারিবে ত্য 
তীত, আমীর প্রসাঁদে অন্যান্ত ববয়ও তোমাদের বিদিত হইবে। চতুরবিধ পৃ, ত্রিবিধু ভাল, তিন, 
প্রকার লয়, ভ্রিবিধ্ যুতি, এবং চারি প্রকার তোদ্যও..তোমারদিগকে... প্রদান করিলাম। আমার 
প্রনাদে এই সমস্ত ও ইহাদের অন্তরিত বাঁ আঁযিতত স্বর-ব্যঞ্জন-মনবদ্ধ অপর ধাহা কিছু আছে, তাহাও 
তোমর! উভয়ে আমার প্রসাদে অবগত হইবে। আমি সমন্তই তোমাদিগকে দিলাম । আমি আর 

কাহাকেই এই সকল দিই নাই। তোমরাই উভয়ে কেবল পাতালে ও পৃথিবীভে, ফলতঃ সর্বাত এ 
সকলের প্রণেতা হইবে। . , 

মফলের জিহ্বান্বরূপ। কমললোচনা সরস্বতী এই বঙলিয়াই ততক্ষণে অন্তহিতা হইলেন । নাগ- 
রাজ আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। কীহার বরগ্রতভাবে তাহারা উভয় ভ্রাতাঁয় উল্লিখিত 

মস্ত বিষয় অবগত হইলেন। পদ, তাল ও স্থরাদি বিষয়ে তাহাদেন্র অদ্বিতীয় বিত্ত! উপপন্ন' 
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হইল। তখন উরে তম্বীরয়পহকারে সপ্তন্থয়ে গান এবং বাক্য ও ইন্জিগগ্রাম সংযত করিয়া, শৈল, 
রাজ কৈলাসের শিখরদেশে সমাসীন শঙ্করের আরাধনামানসে গ্রাতে, মধ্যাক্কে, সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে 
তৎপরতাপূর্ধক যত্ব করিতে লাগিলেন। ভূত ভাবন ভবদেব বহুকাল পরে গীত দ্বার! সন্ধষ্ট হইয়া, 

তাহাদের উভয়কে কহিলেন, বর গ্রহণ কর। 
তখন অস্বতর কম্বলের সহিত প্রণাম করিয়া, সেই শিতিকণ্ঠ উমাঁপতি মহাদেবফে জানাই, 

লেন, আপনি দেবদেব, ব্রিলোচন ও সর্ধশক্িবিশিষ্ট। যদি আমাদের প্রতি প্রীত "ইয়া থাকেন, 
তাহাহুইলে, আমাদের আভিলধিত এই বর দিন, কুবলয়াশ্বের পত্ভী মদালন! প্রাণত্যাগ করিয়া, 
ছেন। তিনি যে বয়সে মরিয়াছেন, সেই বয়মেই আমার ছুহিত। হইয়া, জন্মগ্রহণ করুন। পূর্ন 
যেমন তাহার কান্তি ছিল, যেন তাহার সেইরূপ কান্তি হয়। তিনি ধেন জাতিম্মরা এবং পূর্বের 

হ্টায় যৌগিনী ও যোগমাত! হইয়া, আমার গেছে জন্মগ্রহণ করেন। 
মহাদেব কহিলেন, আচ্ছা, যাহা বলিলে, আমার গ্রাপাদে তাহাই হইবে; তাহাতে কোন 

সলেহই নাই। অধুনা, শ্রবণ কর। শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে, শুচি ও. প্রযতচিত্ত হইয়া, নিজেই 
মধ্যম পিওড ভক্ষণ করিবে । মধ্যম পি ভক্ষণ করিলে, তোমার মধ্যম কর্ণ হইতে কল্যাণী মদা. 

লগা, যে অবস্থায় মরিয়াছে, সেই অবস্থাতেই সমুভ্তুতা হইবে । তুমি এইরূপ কামন] করিয়া, পিতৃ 
গণের তর্পণ কর। তৎক্ষণাৎ শ্বাসত্যাগলময়ে তোমার মধ্যম কর্ণ হইতে সেই কল্যাণী, যেরগে 

মরিয়াছিলেন, সেটন্নপেই উখিত। হইবেন। 
তাহার! ছুই ভ্রাত। এই কথ! শ্রবণ করিয়া, মহাদেবকে প্রণাম করিয়া, পরিতোষপ্রাধি 

পুরঃনর পুনরায় রসাতলে নমাগত হইলেন । অনন্তর অশ্বতর রূপে শ্রাদ্ধ ও তদ্ৎ্ যথাযথ বিধানে 

মধ্যম পিও্ ভক্ষণ করিলেন । তদনন্তর আপনার অভলষিত ধ্যান করিতে করিতে নিশ্বান ত্যা? 
করিবামাত্র তাহার মধ্যম কর্ণ হইতে ক্ষীণাঙ্গী মদালসা সেইরূপে সমুদ্ততা হইগেন। অশ্বতর 

এই ঘটনা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। আপনার গৃহমধ্যে সেই সুদ্রতীকে স্ত্রীগণসহায় 

অতি গোপনে রাখিয়। দিলেন। 
এ দিকে তাহার পুত্রদ্ধয় সাক্ষাৎ দেবকুমারছ্বয়ের সায় প্রতিদিন স্থ.থখ আগমন করিয়া, খত 

ধ্বজের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। একদ। নাগরাজ হর্যান্থত হইয়া, তাহাদের ছুইজনবে 

কহিলেন, আমি পূর্বে তোমাদ্িগকে যাহা বলিয়াছিলীম, তোমর! কিজন্ত তাহা করতেছ না! 

সেই রাজপুত্র তোমাদের উপকারী। কিন্ধন্ত তোমর! সই মানদকে প্রত্যুপকারদাধনার্থ আমা? 

নিটক আনিতেছ ন।? 

স্নেহময় পিতা এইরূপ কহিলে, পুত্রত্ব় ধীমান খতধবজের পুরে গমন করিয়া, তাহার নিং 

বিহার করিতে লাগিলেন। অনস্তর কথাপ্রসঙ্গে প্রণয়প্রকাশপুরঃসর কুবলয়াশ্বকে আপনাদে। 

গৃহে গমনার্থ অন্ধুরোধ জানাইলেন। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার এই গৃহ তোমা 

দ্েরই। আমার ধন, বাহন ও বন্ত্রাদি যাহ! কিছু আছে, তাহাও তোমাদের। তবে আমা! 

প্রতি যদি তোমাদের প্রণঙ্গ থাকে, তাহাহইলে, আমাকে ধন বা রত্ব যাহ! দান করিতে অভি 

লা করিয়াছ, গ্রদান কর। আমি ছুরাত্ম। দৈব কর্তৃক এতাবং বঞ্চিত হইক্সাছ, যে আমার গৃহণে 

তোমাদের নিজের বলিয়। বোধ নাই! যদ আমার প্রিপ্ন সাধন করা তোমাদের কর্তবাহ 

এবং যদি আমি তোমাদের অনুগ্রহের পাত্র হই, তাহাহইলে, আমার ধনে ও আমার গৃহে মম 

স্থাপন কর। দেখ, যাহ! তোমাদের, তাহ! আমার এবং আমার যে কিছু, তৎসমন্তও তোমাদের 

আমি যাহা বলিলাম, তাহাই প্রকৃত বলিঘ্ন। জানিবে। ফলতঃ, তোনরা৷ আমার বহিম্চর গা 

স্বরূপ। অতএব পুনরায় এরূপ বিভিন্নার্থ বাক্য প্র-য়াগ করিও না । আম বদয়ের সহিত তোন! 

দিগকে দ্বিব্য দিতেছি । তোমর! প্রীতি প্রকাশপুরঃদর আমার প্রতি প্রদাদপরায়ণ হও । 

তখন নাগনন্দনহব্ন ম্বেধার্ব্ূন হইন্লা, কিঞ্চিৎ প্রপয়কোপ প্রকাশপুরঃসর রাজনদ্ন 

ষ্ড 



ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ৬৫ 
কহিলেন, ভুমি যাহ! বলিলে, আমরাও তাহাই গর্বদ! মনে করিয়। থাঁকি) এবিষয়ে ফোন সঙগোছ 

'নাই) স্থতরাং কোনন্ধপ অন্তথা ভাবিও না। কিন্তু আমাদের পিতৃদেব শ্বয়ংই ইহ! বারবার 
যলিয়াছেন, ষে, কুবলয়াশ্বকে দেখিতে আমার ইচ্ছা হয়। 

তখন কুবলয়াশ্ব বরাসন হইতে গাঁত্রোখান করিয়া, স্বয়ং পিতা এই কথ] বলিয়াছেন, বলিয়া, 
ভূমিষ্ঠ হইয়া, প্রণাম করিলেন এবং কহিলেন, আমিই ধন্ত এবং আমিই অতি পুণ্যবান্। 
আমার সমকক্ষও কেহই নাই। কেন না, আমাকে দেখিবার জন্য স্বশং পিত। নিতাস্ত উতমুক- 
চি্ত হইয়াছেন । অতএব উঠ, এখনই যাইব) ক্ষণমাত্রও তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আমার 
ইচ্ছা নাই। তাঁহার পাঁদম্পর্শপূর্বক এ বিষয়ে আমি শগ্থ করিতেছি। | 

পু্র কহিলেন, তাঁত ! খতধবজ এই বলিয়া, তাহাদের মহিত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর 
শহির্গত হইয়া, পবিভ্রতোয়। গোমতীতে মাগি হইলেন। তাহার মধ্য দিয়া তিন জনে গমন 
রিতে লাগিলেন । প্লাজপুজের মনে হইল, গোমতীর পাঁরেই নাগপুজন্বয়ের গৃহ। অন্তর 
ঠাহারা আকর্ষণপূর্ব্বক রাজপুত্রকে পাতালে লইয়। গেলেন। তখন রাঁজননন পাতালে গিয়া 
দিলেন, সেই প্নগকুমারদ্বয় ছগ্সুবেশ ত্যাগ করিয়া, নিজবেশ ধারণ করিয়াছেন । তাহাতে, 
্থ মণির সহায়তায় তাঁহাদের কলেবর উদ্ভাসিত ও শ্বস্তিকলক্ষণ প্রকটাভূত হইয়। উঠিয়াছে। 
হাদিগকে সুরপার্গ দর্শন করিয়া, রাজননান বিশ্বয়োৎফুল লোচনে হান্ত করিয়া, প্রেমতয়ে সাধু. 
1দ প্রদান করিলেন। 

অনন্তর তাহারা উভয়ে দেবগণেরও মাননীয়, শাস্তম্বভাব, পিতৃদেব অশ্বতরের গোচরে রাঁজ- 
মারের আগমনবার্তা নিবেদন করিলেন। তখন খতধ্বজ দেখিলেন, সেই পাতালতুবন অতীব 
[নোরম) কুমার, তরুণ, বৃদ্ধ, সকলজাতীয় উরগগণে উপশোভিত; নাগকগ্ার1 উহার ইতস্ততঃ 
চিড়া করিতেছে। তাহাদের হার ও কুগডল পরসন্তুর এবং তাহাদের সান্লিধ্যযোগে তারকাস্তবক 
মলস্কৃত গগনতলের স্ায়, পাতালতলের শোভা হইযাছে। উহার কোথাও গীতধ্বনি হইতেছে) 
ঠাহার সঙ্গে সঙ্গে বেণু ও বীণা সকল নিনাদিত হইতেছে। মুদক্, পনব ও আতোদ্যধ্বনিতে 
হা প্রতিধ্বনিত। উহাতে শত শত মনোহর গৃহ শেভ। পাইতেছে। তিনি পাতাল দেখিতে 
দখিতে, সেই প্রিয়তম বয়স্যদ্বয়ের সহিত যাইতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে নাগরাজনিবেশনে 
বেশ করিয়া, অবলোকন করিলেন, সেই মহাত্বা তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তাহার পরি- 
ন দিব্য বস্ত্র; গলদেশে দিব্য মালা; কর্ণে মণিকুগ্ুল শোভমান ; সুনির্শল-মুক্াফল-লতা- 
বনির্দিত মনোহর হার সহায়তায় তাহার শোভার সীম! নাই। তাহার হস্তে কেযুর। তিনি নির- 
চিন্-কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিয়া আছেন। রাশীকৃত মণি, বিক্রম ও বৈছুর্ষ্যে খচিত 
ওযাতে, উহার প্রকৃত রূপ অন্তরিত হইয়াছে। অনন্তর তীহাঁরা রাজকুমারকে দেখাইয়া দিলেন, 
নিই আমাদের পিতা । তৎপরে পিতার নিকটেও রাজকুমারের পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, 
নিই সেই বীর কুবলয়াঙ্ব। তপন খতধ্বক্জ নাগেজের চরণে প্রণাম করিলেন। নাগেন্্রও তাঁহাকে 
শপূর্নক উত্থাপিত করিয়া, আলিঙ্গন ও মস্তকে আপ্রাণ করিয়া, কহিলেন, বন! তুমি চির- 
পীবী হও এবং শক্রুকুল নির্মল করিয়া, পিতা মাতার সেবা কর। তুমিই ধন্য! যেহেতু আমার 
[ত্রেরা পরোক্ষেও তোমার াদায়াতি গুণের কথা বলিয়া থাকেন। ইহাতেও তুমি মন, বাকা, 

1য় ও চেষ্টিত সর্বাংশেই বর্ধিত হইবে। যাহার গুণ আছে, তাহার জীবনধারণই শ্লঘ/র বিষয়। 
হার গুণ নাই, মে জীবনসত্বেও মৃত। গুরণবান্ ব্যক্তি পিতা মাতাঁর পরম শান্তি বিধান, শক্র- 
পর হয়ে তাপ সমুন্তাবন ও মহাঁছনে বিশ্বাস সঙ্ঘটন করিয়া, আপনার কল্যাণ সম্পাদন করেন। 
বগণ, পিতৃগণ, বাদ্ধবগণ, ব্রাক্ষণগণ এবং মিত্র, অর্থী ও বিকলাদি ব্যক্তিগণ সকগেই গুণ- 
[নৈর চির জীবন কাঁমন| করিয়| থাকেন। গুণীর! কাহারও পরিবাদ করেন না? ছুঃদীর প্রতি 
যা করিয়া থাকেন এবং বিপন্নকে আশ্রয় দেন। এই সকল কারণে তাহাদেরই জন্ম দার্থক। 

নি 
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রাঁজকুমাঁরকে এইরূপ কহিয়া, তিনি তীহা'র পৃজ। করিতে উৎসুক হইয়া, পুত্রত্বয়কে কহিলেন 
আমর! সকলে মিলিত হইয়া, ্নানাদি যাবতীয় কার্ধ্য যথাক্রমে সম্পাদন ও ইচ্ছান্ুসারে মধু 
পানাদি সম্ভোগ ও আহার করিয়া, কুবলয়াশ্থের সহিত হদয়ের সাক্ষাৎ উৎসবস্বর্ূপ কর্বোপকথনে 
সৃ্টচিত্তে শ্বল্লকাল অবস্থিতি করিব। খতধ্বজ কোনরূপ বাঙ্নিষ্পত্তি ন! করিয়া, তাহাতেই হ্বীকা। 
করিলেন। তখন উদ্দারবুদ্ধি পন্নঈগপতি তদন্থরূপ অনুষ্ঠান করিলেন । 

সেই ভোগশীল, আত্মবান্, সত্যবাদী মহোরগপতি অশ্বতর আত্মজ ও নৃপনন্দনের মহিত লম 
বেত ও হর্ষাবিষ্ট হইয়া, অন্ন ও মধু যথাযোগ্য বিধানে ভোগ করিলেন। | 

ইতি কুবলয়াঙ্ের পাতাল্প্রবেশ নাম ত্রয়োবিংশ অধ্যায় । 

সা, 
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গু কহিলেন, অনন্তর উরগপতি মহাত্মা অশ্বতর আহার করিলে, তীয় পুভ্রথথয় ও রাজ. 
ফুমার সকলে তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাত্মা অশ্বতর অন্ুরূপ-বাক্য প্রয়োগ 

. গুরঃসর রাজপুজের প্রীতিসম্পাদনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, ভদ্র! তুমি আমার গেহে অভ্যাগত্ত 
হুইয়াছ। অতএব তোগাঁর কি করিব, পুভ্র যেমন শঙ্কা ত্যাগ করিয়া, পিতাঁকে বলিয়া থাকে, 
তব্রপ তুমিও সচ্ছন্দে আমাকে বল। স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, বাহন অথবা অন্ত যাহা কিছু অভিমত, 
অতান্ত ছুর্দভ হইলেও, আমার নিকট তাহ! প্রার্থনা! কর। 

খতধ্বজ কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদদে আমার পিতৃদেবের গেছে স্বর্ণাদি সকলই 

আছে। অদ্যাপি আমার ঈদৃশ বস্তর কোনরূপই আবশ্তকতা৷ উপস্থিত হয় নাই । মদীয় পিতা 
যখন সহঅবর্ষ বনুদ্ধরা শাসন করিতেছেন এবং আপনিও যখন পাতালে রহিয়াছেন, তখন আমার 

অন্তঃকরণ প্রার্থনোনুখ হইতে পাঁরে না। কেন না, আমি ন। চাহিবার পূর্বেই তংসমস্ত পাইতে 

গারি। যাহাদের পিতা জীবিত আছে, তজ্জন্ত যৌবননময়েও যাহারা কোটি কোটি মুদ্রাকেং 
সামান্য তৃণের স্তায় জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহারাই পরম পুণ্যণীল এবং তাহারাই স্বর্গীয় মহা 
পুরুষ । দেখুন, আমার মিত্রগণ সকলেই আমার অনুরূপ-শিষ্টাচারসম্পন্ন, আমার দেহও নীরোগ। 
আমার পিতারও দিশিষ্টরূপ ধনসম্পত্তি আছে এবং আমিও তরুণবয়স্ক। অতএব আমার কিনা 

আছে? যাহার অর্থের অভাব, তাহারই মন যাজ্জাপ্রবণ হইয়া থাকে ৷ কিন্তু আমার কিছুরই 
অভাব নাই। অতএব আমার প্লিহবা কিজন্য যাঁঞ্র! করিবে? যাহাদিগকে আমার গেহে ধন 

আছে, কি, নাই, এইন্সপ চিস্তা করিতে হয় না এবং যাহার! পিগাঁর ঝাহু-তরুচ্ছায়। আশ্রয় 

করিয়। আছে, তাছারাই শ্থখী। কিন্তু যাহার বাল্যকাল হইতেই পিতৃহীন হুইয়া, পরিবার" 

পোষণে প্রবৃত্ত হয়, আমার মতে বিধাত। তাহাদিগকে সুখাস্বাদ্র-বিভ্রষ্ট করিয়া, বঞ্চিত করিয়া 

ছেন। আমি আপনার প্রসাদে পিতার প্রদত্ত রাশি রাশি ধন রত্বাদি ইচ্ছান্থুসারে নিত্য অর্থ 
দিগকে দিয়। থাকি। আবার, চুড়ামণি সহায়ে যখন আপনার পাদপদ্মযুগল স্পর্শ ও আপনা? 
অঙ্গ সঙ্গ লাত করিয়াছি, তখন আমি এখানে তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার আর কিছুরই 

অভাব নাই। তিনি এইপ্রকার সবিনয় বাক্য প্রয়োগ করিলে, পন্নগরাঁজ প্রীতিদহকারে আগনা? 

পুত্রদ্থয়ের উপকারী দেই খতধবঙ্জকে, কহিলেন, যদি আমার নিকট স্বর্ণ রত্বাদি গ্রহণ করিও 
তোথার গ্রবৃত্তি ন! হয়, তাহাহইলে, অগ্ত যাহাতে তোমার মনের প্রীতি জন্মিতে পারে, তাধ 
বল; আমি তোমাকে প্রদান করিব। | 

কুবলয়াশ্ব কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার প্রদাদে আমার গেহে প্রীর্থনীয় কোন বস্তরই কোণ 
রূপ অভাব নাই। অদ্য আবার আপনাকে দর্শন করিয়া, বিশেষরূপে তৎমমন্ত প্রাপ্ত হইলাম 
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মি মানুষ হইয়াও, দেবতা আপনার ফেকঙ্গদঙ্গ লাভ করিলাম, ইহাতেই আমি ক্ৃতকৃত্য 
ইয়াছি এবং আমার জীবনও সার্থক হইয়াছে। পন্নগেস্বর । আমার মন্তকে আপনার পদধূলি 

স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে আমার কিনা প্রাপ্তি হইয়াছে? তবে, যদি অবহ্য আমার অভী- 

্তবর দান করাই কর্তব্য বোধ করেন, তাহাহইলে, এই বর দিন, আমার হৃদয় হইতে যেন 

ঃখনই পুণ্যকর্-সংস্কার ব্যপোহিত নাহর। আমার মতে বাহন, গৃহ, আদন, সুবর্ণ, মণি ও 

ভ্াদি এবং স্ত্রী, অল্প, পান, পুত্র, সুন্দর মাল্য ও অন্থলেপন এবং গীত ও বাদ্যাদি অস্ঠাস্থ অভি. 

ধিত যাবতীয় বস্তু, সমস্তই. পুণ্যরূপ বনম্পতির ফল। অতএব ব্যক্তিমাত্রেই কৃতচিত্ হইয়া, 

তমুলক্ করিবে। দেখুন, গুণ্যাপক্ত ব্যক্তিগণের পৃথিবীতে কোন বিষয়েই কোনকূগ অভাব 

হয় না। 

অখ্তর কহিলেন, প্রাজ্ঞ! তাহাই হইবে ক্তামার মতি সর্বদাই ধর্ম আশ্রয় করিয়া রছিবে। 

তি যেরূপ বলিলে, তদন্ুসারে এই সমক্ত,*মত্যই ধর্মের সাক্ষাৎ ফল। তথাপি, তুমি আমার 

গেহে যখন আসিয়াছ, তখুন মনয্যলোকে তোমার মতে যাহ দুর্লভ, তাহা! অবশ্ত তোমাকে 

গ্রহণ করিতে হইবে। 

তাহার এই কথা! শুনিয়া, রান্মপুত্র তাহার পুরহয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিরধীলন করিলেন। 

তখন তীহার! উভয়ে প্রণিপাতপুরঃসর রাজপুত্রের যাহা কিছু অভিলাষ, তৎ্সমস্তই স্পষ্টীভিধানে 

পিভার গোচরে নিবেদন করিয়া! কহিলেন, ইহীর পত্বী কোন দুরাত্মা দৈত্যকর্তৃক প্রতারিত হইয়া, 

ইথার মৃত্যাবার্ত। শ্রবণ করিয়া, পরমপ্রিয়তম প্রাণ পরিহার করিয়াছেন। কুবুদ্ধি দানব কৃতবৈর 

হইয়া, এরূপ করিয়াছিল । ইহার পর়্ীর নাঁম মদাঙসা। তিনি গন্ধর্বরাজের ছুহিত।। তাত! 

ইনি মদালমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানপে তাহার মৃত্যু অবধি এই প্রতিজ্ঞ। করিয়াছেন, 

মনসা বাতিবেকে অন্ত কাহাকেও ভার্ধ্যাত্বে পরিগ্রহ করিবেন না। এই বীর খতধ্বজ 

নধুন! মেই চারুসর্ববাহগীকে দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হুইয়াছেন। তাত! যদি তাং 

(রিতে পারেন, তাহাহইলেই ইহাব প্রকৃত উপকার করা হয়। 

অশ্বতর কহিলেন, পঞ্চভৃতের দহিভ একবার বিয়োগ হইলে, পুনরায় তাহাদের সহিত সেই 

পে সংঘোগ হওয়া স্বপ্ন বা আন্থুরী মায়া ভিন্ন মন্ত কোন উপায়েই মন্তাবিত নহে। 

তখন খতধ্বক্জ গ্রণিপাত করিয়, প্রেম ৪ লজ্জাসহকারে তাহাকে কহিলেন, তাঁত! আপনি 

মধুন! সেই মদালপাঁকে যদি মায় করিয়াও দেখাইতে পারেন, তাহাহইলে, পরম অনুগ্রহ করি- 

নেন, বোধ করিব। 

অশ্বতর কহিলেন, বন ! যদি মায়াদর্শনে ইচ্ছ। হইয়া থাকে, তবে তাহা দর্শন কর। দেখ, 

তুমি বালক বলিয়া যেমন অনুগ্রহের পাত্র, তেমনি আমার গেছে অভ্যাগত বলিয়?, গুুত্বরূপ 

মাননীয়। এই বলিয়া তিনি গৃহগুপ্ত। মদালসাকে তথায় আনয়ন করাইলেন এবং তাহাদের 

মকলকে তুলাইবার জন্য মিছ'মিছি কতিপয় অক্ষ মন্ত্র প্রয়োগপুর্বক, রাজপুত্রকে মদালন? 

মন্দর্শন করাইয়| কহিগেন, বৎস ! দেখ দেখি, এই সেই তোমার ভার্ষা! মদালসা কিন? 

তিনি মদাঁলসাকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ লজ্জাত্যাগপুরঃসর, প্রিয়ে! এই কথা বলিতে 

বলিতে তাহার অভিমুবীন হইলেন। তদর্শনে অস্থতর সত্বর়ে তাহারে প্রতিষেধ করিয়৷ কহি- 

(লেন, বস! ইহা মান। ইহাকে স্পর্শ করিও না। আমি পূর্বেই বণিয়াছি, সংস্র্পমাদি করি- 
লই, মায়া আপু অদৃশ্ঠ হইগনা থাকে । 

এই কথায় ধতধ্বজ, হা! প্রিয়! বলিয়া, মুচ্ছিত হইয়া, 'তৃপৃষ্ে পতিত হইলেন। ত্দর্শনে 

চাবিনী মদালসা চিত্ত করিতে লাগিবেন, অহো!! আমার গ্রতি এই রাঙজনদানের কি স্নেহ! 
বং আমার উপরি ইার অন্তঃকরণও কি অচগ-ভাবাপর ! দেখ, ইনি অরাতিদিগকে নিপাতিত 

ঃরেন। এক্ষণে বিনান্ত্রে নিপাতিত হইলেন। আমাকে মায়! বলি! প্রদর্শন কর! হইয়াছে। 



৬৮ মাকগ্েয় পুরাণ । 

বাস্তবিক, আমি মিথ্যা) স্বৃতরাং স্পষ্টই মায়ান্বরূপ। বাঁযু, আকাশ, তেজ, জল ও মৃত্তিকা 
সমবায়ে যাহার জন্ম, তাহ! মায়! ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 

অনন্তর অশ্বতর রাজপুত্রকে আশ্বীদিত্ করিয়া, যেরূপে মৃত মদালস!কে পুনর্জীবিত করিয়া 
ছেন, তৎসমন্ত বর্ণন করিলেন। তখন খতধবক্গ ভার্ধ্যাকে লাভ করিয়া, অতিমাত্র আহ্লাদিত 
হইয়া, আপনার সেই অশ্বরত্রকে স্মরণ করিলেন। স্বৃতমীত্র অশ্ব তথায় সমাগত হইল। তখন 
ছিনি নাগরাজকে প্রণাম করিয়া, সপত্বীক সেই অশ্থে আরোহণ করিয়া, আপনার সুশোতন পুৰে 
গ্রতিগমন করিলেন: 

ইতি মদালসাপ্রাপ্তিনামক চতুর্বিংশ অধ্যায়। 

কা 

পঞ্চবিংশ অধ্যায় । 

পুত্র কহিলেন, তিনি শ্বপুরে সমাগত হইয়া, গপরলোকপ্রাপ্ত। মদালসাঁকে পুনরায় যেরূপে লাভ 
করিয়াছেন, তৎসমস্ত পিতার নিকট আদ্যোপান্ত কীর্তন করিলেন। পবিত্রশ্বভাব। মদালগ। 
শ্বত ও শ্বশুরের চরণে প্রণাম করিয়া, স্বজনদিগকে বয়স ও গুকত্বানুসারে যথ। নিয়মে বন্দন ও 

আলিঙ্গনাদি করিয়া, পূজা করিলেন। অনন্তর পৌরগণ মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল । এদিকে 
খতধবজ সুমধ্যমা মদাঁলসার স'হত শৈলনির্বরে, নদীপুপিনে, রমশীয় বন ও উপবনসমূহে বনুকাগ 
বিহার করিলেন। মদাঁলপাও বিষয় ভোগ করিণা, পুণ্যক্ষয়বা্নাঁয় অতীব প্রিয়দর্শন খতধবজের 
সহিত বিবিধ ব্রমণীয় স্থান সকলে বিহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে বহু.কাঁল অতীত হইলে, 

রাজা শক্রজৎ সম্যক রূপে পৃথিবী শান করিয়া, কালধর্দ্ের বশবর্তী হইলেন। তখন পৌরগণ 
তদীয় পুত্র উদারাচার-চষ্টিত মহাত্মা খতধবজকে বাজপদে অভিষিক্ত কিল । তিনি ওরস পুত্ের 
হ্যায় সম্যক রূপে প্রজালোকের পালন করিতে লাগিলেন । এ সময়ে মদালসাঁর প্রথম পুত্রসন্তান 
ভূমিষ্ঠ হইল। পিতা সেই ধীমান্ পুত্রের নাম বিক্রান্ত রাখিলেন। ভূত্যগণ সেই পুত্রের উং- 
গত্তিতে পরম প্রীতি গ্রাপ্ত হইল । মদানসা হান্ত করিতে লাগিলেন। 

এঁ পুত্ধ উত্তানশায়ী হুইয়], অব্যক্ত স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, মদালস| তাহাকে 
সাত্বন। করিবার ছলে বলিতে লাগিলেন, রে তাত ! তুম সর্কোপাধি বিনিমুক্তি, তোমার কোনযূগ 

নাম নাই। এক্ষণে কেবল বল্পন। সহায়ে তোমার নামকরণ হইয়াছে । তোমার এই দেহ গঞ্ 
ভূতের বিনির্দিত ) সুতরাং ইহা! যেমন তোমার নহে, তুমিও তেমনি ইহারও নছে। তবে তুঙি 
কিহেতু রোদন করিতেছ ? অথবা তুমি রোদন করিতেছ ন!। এই রাঁজপুভ্রকেই আশ্রয় করিয়া, 

এরূপ শব্ধ শ্বয়ং প্রাহৃভূতি হইয়াছে। তোমার ইন্দ্রিয় সকলেও বিবিধ ভৌতিক গুণ ও অঙ 
সমস্ত বিকল্পিত হইয়াছে। নিতান্ত ছুর্ধল ভূত সকল যেরূপ ভূত সহাঁয়ে অন্ন ও জল দানাদি ছারা 
পরিবদ্ধিত হয়, তোমার সেরূপ বৃদ্ধিও নাই, ক্ষয়ও নাই। তোমার এই দেহ আবরণমাত্র। ইহা 
শীর্ণ হইবে। ইহাতে তুমি মোহে আচ্ছন্ন হইও না। গুভাগুভ কন্বলেই তোমার দেহে এই 
আবরণ সন্নিপ্ধ হইয়াছে। পিতা, মাতা ও স্ত্রী এবং আত্মীয় অনাত্বীয়, কেহই কিছু নহে। তুমি 
তাহাদিগকে বহুমাঁনন1 কৃরিও না। যাহারা মোহাচ্ছন্নচিত্ত, তাহারাই ছুঃখকে ছুঃখের উপশমের 
কারণ ও তোগ দক্লকে সুখলাতের” হেতু বলিয়৷ জানে, যাহার! অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং তজ্জন্ত নিষ্ঠা 

মূভি, তাহারা তবৎ ছুঃখকেই সখ ঝলিগা অবগত আছে। দেখ, স্ত্রী হালিলে, অস্থিনদশন 
হয়) তাহার অতুজ্জল, অক্ষিযু্গলও সাক্ষাৎ তর্জন স্বরূপ। তাহার স্থুলবর্তল কুচাদিও ধন 

মাংসবাশিমান্্। তাহার বতিস্থানও প্রন্ধপ ধর্শবিশেষ্ট । অতএব শ্ত্রী কি সাক্ষাৎ নরক নহে! 



ষড়রিংশ অধ্যায়। ৬৯ 

ক্ষিতিতে যাঁন, যানে দেহ, দেহে আবার অন্য পুরুষ বিনিবি্ট আঁছেন। আপনার দেহে যেমন 
, আমার বলিয়া জান আছে, সেই পুরুষে সেরূপ নাই। আহা, কি মুত! 

ইতি মদালনার পুত্রান্শাসন নাঁম পঞ্চবিংশ অধ্যায়। 

ষড়বিংশ অধ্যায় | 

পুত্র কহিলেন, স্বীয় পুত্র দিন দিন যেমন বদ্ধিত হইতে লাগিলেন, রাঁজপত্ী মদালসাও 
তেমনি এরূপ উল্লাপাদিচ্ছলে তাহাকে আতয্মবোধ প্রদান করিতে আরস্ত করিলেন। কুমার 
যেমন ক্রমে পিতাঁর নিকট বল ও বুদ্ধি লাত খ্. জননীর উপদেশবাক্যেও তেমনি আত্মকজ্ঞান 
প্রাপ্ত হইলেন। জননীর নিকট জন্মিয়া অবার্ধী আয়জ্ঞান শিক্ষা করিয়া, প্রজ্ঞানের সঞ্চার ও 

মমত| দূর হওয়াতে, কুমার গার্হস্থ ধর্মে একবারেই প্রবৃত্তিশৃন্ত হইলেন। 
অনস্তর মদালসা'ঁর দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে, পিতা তাহার নাম স্থুবাহু রাখিলেন। ইহাতে 

মঙ্গালসা হাহ্য করিলেন । যাহাহউক, তিনি সেই কুমারকেও বাল্যকাল হইতে উল্লিখিত বিধানে 

উল্লাপনাদি দ্বারা আত্মবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহার মতিও উল্লিখিত জ্ঞান লাভ 
করিয়া, অতিশয় মার্জিত ও বিকসিত হইয়া উঠিল। 

অনস্তর তৃতীয় পুর জন্মিলে, রাজা তাহার নাম শক্রমর্দন রাখিলেন। স্থৃজ্র মদালসা নাঁম 
শুনিয়া, পুনরায় বহুক্ষণ হাস্য করিলেন। অনন্তর তাহাকেও তিনি আত্মবোৌধ প্রদান করিলে, 
সেই কুমার কাঁমনাহীন ও ক্রিয়াহীন হইলেন। 

অনন্তর চতুর্থ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে, রাজ! তাঁহার নাঁমকরণে উৎসুক হইয়া, মদালসার প্রতি 

দৃষ্টিপাত করিলে, তিনি ঈষৎ হান্ত করিলেন। ভাইকে ছাসিতে দেখিয়া, রাজা কিঞ্চিৎ কৌতৃ- 
হলাম্বিত হইয়া, কহিলেন, আমি নাঁমকরণে প্রবৃত্ত হইলেই, তুমি হাস্ত করিয়া থাক। বারম্বারই 
এইরূপ করিয়াছ। ইহার কারণ কি? আমার মতে আমি যেবিক্রান্ত, স্ববাহ ও শক্রনর্দীন 

এই কয়টা নাম রাখিয়াছি, সর্থা সুসঙ্গত হইয়াছে । কেন না, ক্ষত্রিয়দিগের শৌধ্য ওপর্প 
সংযুক্ত নামই উপযুক্ত হইয়া থাকে। তথাপি, ভদ্রে! তোমার যদি এই তিনটা নাম ভাল বলিয়! 
বোধ ন! হয়, তাহ! হইলে, এবার তুমিই নিজে চতুর্থ পুত্রের নামকরণ কর। 

মদালস। কহিলেন, মহারাজ! আপনার আজ্ঞা! পালন করা আমার অবশ্য কর্তব্য। অতএব 

যেরূপ বলিতেছেন, তদনুসারে আঁমই এই চতুর্থ পুত্রের নাম রাখিব। এই ধর্মাত্মা মঙর্ক (অর্থাৎ 
থেপ! কুকুর) নামে লোৌকমধ্যে বিখাত হইবেন। রাজন্! তোমার এই কনীয়ান্ পুর মতিমান্ 
হইবেন। 

জননী পুত্রের নাম অলর্ক রীথিলেন। ইহার কোনরূপ অর্থই হয় ন1। সুতরাং রাজ! এই 
নাম শ্রবণ করিয়া, হাঁন্ত করত কহিতে লাগিলেন, শুভে ! তুমি আমার পুত্রের যে নাম রাখিলে, 

ইহা নিতান্ত কুৎসিত ও অনন্বন্ধ। ইহার অর্থ কি? 
মদালসা কহিলেন, মহারাজ! লোকাচারে একট। নাম রাখিতে হয়, বলিয়াই. রাখিয়া দিলাম 

আপনার ক্লৃত নাম সকলেরও কোনরূপ অর্থই নাই) শ্রবণ করুন। প্রাজ্ঞ পুরুষগণ আত্মাকে 

সর্বব্যাপী বলিয়! থাঁকেন। ক্রান্তি শব্দে, এক দেশ হইতে অন্যাদেশগতি বুঝাইয়৷ থাকে । আত্ম] 
নর্বগ ও সর্বব্যাগপী। এবং দেহের ঈশ্বর। তাহার আবার গতি কোথায়? সেইজন্য আমার 
মতে বিক্রান্ত নামের কোনরূপ অর্থ ই হয় না। 

মহারাজ | আত্মার কোনরপ মুষ্তি নাই; সুতরাং, অপর পুত্রের নাঁম যে সবাছ রাখিয়াছেন, 

তাহাও সর্বথ! অর্থশূন্ত। 



৭৪  মার্কগেয় পুরাণ। 

তৃতীয় পুত্রের যে অরিমর্দন নাম রাখিয়াছেন, তাহাও আমার মতে অসমন্ধ। ইহার কারণ 
শ্রবণ ককন। একাকী আত্ম সকল শর়ীরেই বিরাজমান হইতেছেন। তখন আর তাহার শক্রই বা 
কে, আর মিত্রই বা! কে হইতে পারে? তৃতের দ্বার! ভূতেরই লয় সাধিত হয়। বাহার সৃত্তি নাই, 
তাহার আবার লয় কিরূপে হইতে পারে? ক্রোধাদির পৃথগ্ভাব বশতঃ এইরূপ কক্পনাও অর্থ, 
হীন হইয়! ধাকে। অর্থাৎ আত্মা ক্রোধাদি সর্বববিধ দোষ বিবর্জিত। তিনি আবার শত্রু মর্দন 
করিবেন কিরূপে? যদি কেবল ব্যবহারে জন্যই এরূপ নিরর্থক নাম করনা করা যাইতে পারে, 
তাহাহইলে, আমি যে অলর্ক নাম রাখিয়াছি, কিজন্য তাহাকেও নিরর্৫থক বলিতে পারেন ? 

মহিষী এইরূপ সাধুবাক্য প্রয়োগ করিলে, মহামতি মহীপতি সেই সত্যবাদিনী মদালসাকে 
কহিলেন, যাহা বলিতেছ, তাহ! তাহাই। বাস্তবিক, কোন নামেরই অর্থ নাই। 

যাহা হউক, সুত্র মদালস| সেই পুত্রকে পু! পুত্রগণের গ্তায় আশ্রবোধপ্রাদানে প্রবৃনধ 
হইলে, রাজ! কহিলেন, অক মুঢ়ে! তুমি এর্ষি করিতেছ? ঈদৃশ দূষিত আত্মবোধ গ্রদান 
করিয়া, আমার পূর্ন পূর্ত পুত্রগণের যেরূপ অকল্যাণ করিয়াছ, ইহারও সেইরূপ করিবে। যদি 
আমার প্রিয়াহুষ্ঠান তোমার কর্তব্য এবং আমার কথা রক্ষা করাও বিধেয় হয়, তাহাহইলে, এই 
পুত্রকে প্রবৃত্তিমার্গে নিয়োজিত কর। দেবি! কর্মমার্গের মমুচ্ছেদ হওয়1 যুক্তিযুক্ত নহে। পিতৃ. 
পিণ্ডের লোপাপন্তি হওয়াও উচিত হয় না। পিতৃগণ শুগাশুভ কর্ধান্থুপারে দেবলোকে অবস্থান, 
তির্ধ্যগ্যোনি ভোগ, মন্ষাত্ব লাভ ও অন্তান্ত যোনিসংক্রমণপূর্বক ক্ষুৎপিপাপায় নিতাস্ত কাতর 
ও ক্ষীণভাবাপন্ন হইলে, মন্থুষ্য কর্ম্মমার্গে অবশ্থিতি করিয়া, পিণোদকপ্রদীনপূর্ববক সর্বদা 
তাহাদের এবং তদমুরূপে দেবগণ ও অতিথিগণের সবিশেষ তৃপ্তি বিধান করে। ফলতঃ, দেবগণ, 
মনুষ্যগণ, পিতৃগণ, প্রেতগণ, ভৃতগণ, গুহাকগণ, পক্ষিগণ, কূমিগণ, কীটগণ, সকলেই মনুষ্যকে 
আশ্রয় করিয়! জীবিকানির্বাহ করে। অতএব কৃশাঙ্গি ! ক্ষত্রিয়দিগের যাহ! কর্তব্য এবং উভয় 
লোকে ফললাভ জন্য যাহ! বিধেয়, আমার এই পুত্রকে তদন্ৃরূপ উপদেশ প্রদান কর। 

বরনারী মদালসা স্বামীর এই কথা! শুনিয়া, অলর্কনামক সেই' পুত্রকে উল্লাপচ্ছলে বলিতে 
লাগিলেন, বৎস ! বর্ধিত হও ; কর্মানুষ্ঠীন সহকারে আমার স্বামীর মনঃ আনন্দিত এবং তত্সহকারে 

মিত্রগণের উপকার ও অনিত্রগণের সংহার কর। রে পুত্র! তুমিই ধস্ত! কেন না, তুমি নিঃসপত্ব 
হুইয়!, চিরকা'ল পৃথিবী পালন করিবে। তোমার পালনগুণে সকলেরই যেন স্খভোঁগ হয়। 
তাহাহইলে, তুমি পরম ধর্ম সঞ্চয় করিয়া, অমর হইতে পারিবে। তুমি সমাহিত হইয়া, প্রতি 
পর্কেই ব্রাঙ্মণগণের তৃপ্তি বিধান, বান্ধবগণের বাসন! পূরণ, পরের হিত সংবিধান ও পরদার- 

প্রবৃত্তি পরিহার করিবে। বিবিধ যজ্জানুষ্ঠানমহকারে দেবগণের ও অজ অর্থদান সাছান্য্য 
ব্রাহ্মণ ও মাশ্রিতবর্গের গ্রীতি দম্পাদন করিবে ) বিবিধ অনুপম ভোগ্য বস্ত গ্রদানপূর্বক স্ত্রীগণের 
ও যুদ্ধ দ্বার] অরাতিগণের পরিতোষ সমাধান করিবে। তুমি বাল্যকাল ৰান্ধবগণের, কুমারকালে 
আল্ঞাপালন দ্বারা পিতা! মাতার, যুবাকালে সতকুলভূষণ! রমণীগণের ও বৃদ্ধকালে বনে থাকি! 
বনচরগণের আনন্দ সম্পাদন করিবে। এবং রাজপদে থাকিয়া, সুস্থদ্রগণের প্রীতি বহন ও সাধু. 

গণের রক্ষা করিয়া, ষজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান এবং গো ও ব্রাঙ্গণগণের রঙ্গার্থ যুদ্ধে ছুষ্টগণের ও 
অরাতিসমূহের সংহরণ পূর্বক পরলোকে সমাগত হইবে। 

ইতি পুত্রা্থশীসন নাম ষড়বিংশ অধ্যায় । 
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সপ্তবিংশ অধ্যায়। 

প্র কহিলেন, জননী এই রূপে উল্লাপনচ্ছলে প্রতিদিন উপদেশদানে প্রবৃতা! হইলে, বাঁক 
অপর্ক বুদ্ধি ও বয়সের সহিত বর্ধিত হইতে লাগিলেন । তিনি কুমারকাঁলে উপনীত ও কতবোপ- 
নয়ন হইয়া, বিশিষ্টন্বপ-জ্ঞীন-লাভপুরঃসর প্রণিপাত করিয়া, মাতাকে কহিলেন, আমি ধিন- 
য়াবনত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিতেছি, উভয়লৌকিক সখের জন্য আমার যেরূপ অমুষ্ঠান করা 
কর্কবা, তাহ! সবিস্তার কীর্তন করুন। : 

মদালস৷ কহিলেন, বল! রাজ্যে অ ) হইয়া, -শ্বধর্শের অবিরোধে প্রজারঞজন করা 
রাজার প্রথ্মূকৃর্তব্য। স্বামী; অমত্য, নুহ, কোষ, দও, রাষ্ট্র ও পুর এই কয়েকটা রাজার মল 
বা্ররতি। আর, মৃগয়া, দ্যুত, দিবাস্বপ্ন, পরনিন্দা, বেশ্টাসঙ্গ' নৃত্য, গীত, জীড়াঁ, বুধ! ভ্রমণ ও 
পাঁন এবং দৌরাত্থ্য, ক্ষতি, দ্বেষ, ঈর্ষা, প্রতারণা, কটুক্ি ও নিষ্ঠরাচরণ ইহাদের নাম ঝুদন। 
এই ব্যমন সমস্ত উল্লিখিত মূল বিনাশ করিয়। থাকে । রাঁজা! তজ্জন্ত বুমুন, ত্যাগ করিবেন এবং 
যাহাতে কৃত মন্বার বহির্মন প্রযুক্ত শত্রুরা অপকার করিতে না পারে, তীিরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত. 
হইবেন। সুচক্রযুক্ত শ্রন্দনে পতিত হইলে, যেমন আটবার আঘাত পাইয়া, বিনষ্ট হইতে হয়) 
দেই রূপ মগ্র বাহির হুইয়! পড়িলে, রাজ্য নিঃসনেহই বিনাশ লাভ করিয়া থাকে। বিপক্ষ পুক্চ 
উৎকোচাদি দ্বারা অমাত্যদিগকে দুষিত করিয়াছে, কি না, তাহা যন্বপূর্বক অবগত হওয়া রাজার 
অবহীকতবা তিনি উর দ্ছারা" শক্রচরগণের-গাতিবিপিও যত্বাতিশয়সহকারে অন্বেষণ করিবেন । 
ত্র, আপ্র,ও বন্ধু, কৃহীঁকেও বিশ্বাস, করিবেন ন|। আঁবাঁর, কার্ধ্যবশতঃ শত্রকেও বিশ্বীম করি- 
বেন। কামের বন্টুভূতুল্মহইযা, স্থান বৃদ্ধি ও ক্ষয় অবগত ও সন্ধি বিগ্রহ যানাদি ছয়গুণে গুণী 
হইবেন। পুথুে্ুক, পরে মঙ্ভিদিগকে। অনস্তর ভৃত্যবর্গকে, তদনস্তর পৌরদিগকে আয়ত্ত 
করিয়া, পরে শ্ক্রর সহিত. বিরোধ.করিবেন। যিনি আত্মা প্রভৃতিকে জয় ন[ করিয়া... বরিগৃণ্রে, 
জয় করিতে অভিলায,করেন, সেই অজিতাত্ব নরপীতি মাতা করুক বিভিত হইয়া, সব্রবর্গের 
আয়ত্ত হন। এই কারণে বৎস! প্রথমে কামাদি রিপুদিগকে জয় করিবে । তাহাদের জয় করিলে, 
অবস্ত জয় লাভ হইয়া থাকে । কিন্তু তাহারা জয় করিলে, রাজাকে বিনষ্ট হইতে,হয়। কামূ, ক্রোধ, 
লৈতি, মদ, মানি ও হর্ষ ইহাই শত্র, রাজার বিনাশ করিয়া থাকে। রাজা পাঁওু কামাঁসক্তিবশতঃ 
নিপাতিত হইয়াছেন, অন্ুহাদ ক্রোধবশতঃ পুন্ররত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন, ্রলোভবশতঃ বিনষ্ট হইয়া- 

ছেন) বেণ মদবশতঃ দ্বিজগণ কর্তৃকানিহত হইয়াছেন, বলি অভিমানবশত:ঃ অনায়ু কর্তৃক বিনাশিত 
হইয়াছেন এবং পুরঞ্জয় হর্ষবশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, চিস্তা করিয়া, মনকে কাম ক্রোধাদি তত্তৎ 

দোষ হইতে বিনিবর্তিত করিবে। আর, রাজ! মরুত্ত এ সকল শত্রুকে জয় করিয়া, সমুদায় সংমার 
জয় করিয়া! গিয়াছেন। ইহ! ম্মরণ করিয়া, মহীপতি স্বকীয় এ সকল দোষ বর্জন করিবেন। কাক 

যেমন অনলস ও সাবধান, তিনি তেমনি আলম্তহীন ও সাবধান হইবেন। কোকিলের স্তায় যথা 

কালে নিক্বপুণ গ্রকাঁশ করিবেন। মধুকরেরদ্নায় সংগ্রহশীল হইবেন। মৃগের ন্যায় সংজে শক্তর 
আয়ত্ত হইবেন না। ব্যাল যেমন স্বল্প বিষ দ্বারাও বৃহৎ জীবকে বিনাশ করে, তথৎ স্ব বল সহায়ে 
মহাবল রিপু দমনে চেষ্টা করিবেন । ময়ূরের স্তায়, নিজসম্পত্তি বিস্তার করিবেন। হংসের স্থার 

গুধগ্রাহী হইবেন। কুকুটের ন্তায় যথাকালে উান ও স্ত্রীদিগকে সংকটে রক্ষা! ফরিবেন। লৌহের 
তায় কঠিন ও বহকার্ষেযের সাধক হইবেন | কীট যেমন বিনা আড়গ্বরে বন্ত সকল কাটিয়! জর্জা- 
রিত করে) তিনিও শক্রর গ্রাতি তথ্ৎ ব্যবহার করিবেন। পিপীলিকার স্তায় সঞ্চযী ও অনুসন্ধানী 
হইবেন।, অরিশ্ফুলি্গ ও শাল্মলীবীজেরস্তাক ব্যাপনশীল হইবেন। চঞ্জ ও কুষ্ধ্য যেমন সর্ঘদাই 



৭২ মার্কগেয় পুরাণ | 

কিরণ বিকিরণ করেন, তত্ব নিয়ত রাজনীতি প্রয়োগ্র করিয়া, উদয়শীল হইবেন। বন্ধকী যেমন 
পরপুরুষের মনোরঞ্জন করে, রাজাও তেমনি গ্রজাগণের চিন্তবিনোদন করিবেন। পদ্দের 

হ্তায় সকলের মনোহারী হইবেন। শরভের স্তায়, বিক্রম প্রকাশ করিবেন। শুলিকার সার 
একবারেই বিনাশ করিবেন। গুর্বিণীর স্তন যেমন ভাবী পুত্রের জন্য হুগ্ধ সঞ্চয় করে, রান্না 
তেমনি ভাবধ্যতের জন্য সঞ্চয়শীল হইবেন। গোপাঙ্গনা যেমন একমাত্র হুগ্ধে নানাবিধ দ্রব্য 
প্রণয়ন করে, রাঞ্জাএ তেমনি কল্পনাকুশল হইবেন। 

মহীপাপনকার্ষেয ইন, হুর্ধ্য, চন্দ্র, যম ও বায়ু এই পচ দেবতার অনুরূপ ব্যবহার করিবেন। 
অর্থাৎ ইন্দ্র যেমন চারি মাস বৃষ্টিপাত দ্বারা মর্ত্যবাদীদিগকে আপ্যায়িত করেন, সেইকপ রাঙ্গা 

ধনাদিদান দ্বার সকলের সন্তোষ বিধান করিবেন। যেমন ুরধর্য আটমাস রশ্রিসহকারে জল 
আহরণ করিয়া! থাকেন, রাজাও তেমনি ২ ও শুক্াদি সংগ্রহ করিবেন। যম যেমন 
শত্রু মিত্র দকলকেই কালপ্রাপ্তড হইলে, নিগৃহীর্তী ফরেন, রাজাও তেমনি প্রি্ন অপ্রিয় ও ছু 
অহুষ্ট সর্বত্র সমর হইবেন। যেমন লোকে পূর্ণচন্ত্রকে অবলোকন করিয়া, প্রীতি প্রাপ্ত হয, 
প্রজারাও নকলে তেমনি যাহার শাসনে পরম সখ অনুভব করে, সেই রাজারই শশধরের 
অনুরূপ ব্যবহার কর! হয়। মারুত যেমন অতীব গোপনভাবে সর্বভূতে বিচরণ করে, রাজাও 
তেমনি চর দ্বার পৌর, অমাত্য ও বান্ধবাদির চরিতাদি অনুসন্ধান করিবেন। যে রাজার মন 
কামবশতঃ, অথবা! পোভবশতঃ, অথবা অর্থবশতঃ, অথব। অন্ত কোন কারণ বশত! আক 

ন! হয়, তিনিই স্বর্গে গমন করেন। যে রাজা উৎপথপ্রবৃত্ত, শ্বধর্মবর্জিত, মৃূঢ় ব্যক্তিদিগকে 
নিজধর্মে ব্যবস্থাপিত করেন, তিশিই শ্বর্গে গমন করেন। যাহার রাজ্যে বধর্শী বা আশ্রম- 
ধর্মের কোনরূপে অবনাদদ উপস্থিত না হয়, বৎস! তিনি উভয় লোকেই আর্বনাশী স্থখ ভোগ 
করিয়া থাকেন। রাজ সর্বদ। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পরামর্শে চলিবেন এবং লোক দিগকে স্বধর্ণে 

স্বাপন করিবেন। ইহাই তাহার একমাত্র কাঁধ্য এবং ইহাই তাহার দিদ্ধিলাভের হেতু । রাঙ্জা 
প্রজাগণের সম্যগ্ বিধানে পালন করিলে, যেমন কতকৃত্য হন, তেমনি তাহাদের ধর্মভ।গ খা 
হইয়া থাকেন। 

ইতি রাজধর্শ নাম সপ্তবিংশ অধ্যায়। 

অষ্টাবিংশ অধ্যায়। 

পুত্র কহিলেন, জননীর এই কথা শুনিয়া, অলর্ক তাহাকে পুনরায় বর্ণধর্ম ও. আশ্রমধধ্প 
জিজ্ঞাসা করিয়! কহিলেন, অয়ি মহাভাগে ! আপ।ন রাজধর্দ্ম কীর্তন করিলেন) অধুনা আমি 

ব্ণধন্ম ও আশ্রমর্ধন্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। 
মদাণস। কহিলেন, দান, অধায়ন ও যজ্ঞ এই তিনটা ব্রাহ্মণের ধর্মা। জীবিকার্থ ব্যবগার 

ব্যতিরেকে তাহার আর চতুর্থ ধর্ম নাই। পবিত্র ভাবে যান, অধ্যাপন ও পরিগ্রহ এই তিনটা 
ব্রাহ্মণের জীবিকার্থ ব্যনসার। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ *এই তিনটা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং পৃথিবীর 
রক্ষ। ও শত্ত্রপরিচালনা এই দুইটী তাহার জীঘিক1। বৈশ্তেরও তিনপ্রকার ধর্ম) দান, অধ্য 
য়ন ও যজ্ঞ। আর পাশুপাণ্য, বাণিজ্য ও কৃষি তাহার জীবিকার্থ ধর্ম । শুদ্রের ধর্ম দান, যল ও 
উক্ত তিন বূ্ণর গুশ্রষ1। আর কারুকার্য, দিজাতির পররিচর্ষ্যা, পপ্ুগণের পোষণ ও ক্রয় বিক্রয় এই 

কয়টী তাহার ভীবিকার্থ ধর্্ম। 
সকল বর্ণের ধর্ম বলিলাম; এক্ষণে আশ্রমধর্ম শ্রবণ কর। শ্থকীয় বর্ণধর্ের পালন করি' 

লেই, লোকে সর্বাঙ্গীন সিদ্ধি সংগ্রহ করিয়া! থাকে । সেইরূপ, বর্ণধর্শের বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেই, 



অ্টাবিংশ অধ্যায়। রন 
গরগোকে তাঁহার নরকভোগ হয়। বৎস! ত্রাঙ্মণাদি বর্ণতরয়ের যাবৎ উপনযমসংশ্বার না হয়, 
ভাব ইচ্ছান্ুারে ব্যবহার, সংলাঁপ ও তক্ষণাঁদি করিতে পারে। উপনয়নসংস্কাঁর সম্প্র হইলে, 
বক্মচারী হইয়! গুরুগৃছে বাঁস করিবে । তৎকালীন তাহার ধর্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর। বেদাধায়ন, 
অগ্সেবা, স্নান, ভিক্ষার্থে পর্যটন, গুরুকে অগ্রে লিবেদন করিয়! পরে তাহার অসুজ্ঞান্ুসারে 
মর্বদা অন ভক্ষণ, গুরুর কার্ষেয উদ্দোগ, তাহার প্রীতি সমুদ্তানন, খুরুকর্তৃক আহ্ত হইয়] 
পাঠ এবং গুরুর প্রতি তৎপরতা! ও অনন্যচিন্ততা সহকারে অবস্থান করিবে। গুকর মুখ হইতে 
এক, ছুই বা সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া, তাহার চরণবনদনাপূর্বরক অনুক্তাগ্রহণসহকারে 
দক্ষিণ গ্রদান করিবে। অনস্তর গার্স্থ ধর্মে অভিলাধী হইলে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। 
অথবা আপনার ইচ্ছান্ুসারে চতুর্থ আশ্রম বান প্রস্থ অবলম্বন করিতে পারেন। অথবা গুরু 
 গৃ্েই নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিবে সির ন] থাকিলে, তীহা'র পুত্রের নিকট, পুর 
নাথাকিলে, তাহার শিষ্যের নিকট, শুশ্রাধাপরায়ণ ও অভিমানশূন্ত হইয়া, ব্রহ্মচর্ধ্যাশ্রমে বাস 
' করিবে। অনন্তর গৃহস্থা শ্রমকামনায় গুরুণৃহ হইতে উপাবৃন্ত হইয়!, গৃহস্থাশ্রম হেতু অ'পনার 
অনুরূপ কন্ঠ! উদ্বহন করিবে। এ কন্তা যেন রোগশৃন্তা ও অদমান-কুলগোত্র-সম্পন্না হয় এবং 
উহ্বারযেন কোন অঙ্গ বিকৃত না হয়। স্বীয় কর্ম দ্বারা স্তায়ান্ুগারে ধন উপাজ্জন করিয়! 
| পিতৃগণ, দ্েবগণ ও অভিথিগণের ভকিসিহকারে বিশিষ্ট বিধানে পরিতৃপ্তি সাধন ও আশ্রিতগণের 
ই পোষণ করিবে। ভৃত্য, আত্মজ, দীন, অন্ধ, পতিত, পণ্ড ও পক্ষীদ্িগকে যথাশক্কি অন্নদান দ্বার! 
পরিগালন করিবে। খতুকালে ভার্ধ্যাভিগমন ও যথাশক্তি পঞ্চ যজ্ঞ বিধান করিষে। আপনার 
ষেবগ বিভব, তরদনুসারে আদরসহকারে পিভৃগণ, দেবগণ, অতিথিগণ ও জ্ঞাতিগণ ইহাঁদিগকে 
প্রদান করিয়। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, ভূত্যগণের সহিত স্বয়ং ভোজন বরিবে। এই আমি 
সংক্ষেপে গৃহাশ্রম বর্ণনা করিলাম । এক্ষণে বানপ্রস্থ ধর্ম বলিতেছি, অবধারণ কর। 

প্রাঙ্জ ব্যক্তি সন্তান সম্ততি ও আপনার দেহের অবনতি অবলোঁকন করিয়া, আত্মার শুদ্ধিজন্ত 
বানগ্রস্থাশ্রমে প্রস্থান করিবে। তথায় আরণ্য ফলাদি উপতোগ, তগস্ত। দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ 
সাধন, ভূমিতে শয়ন, ব্রন্ষচর্যাঁবলম্বন, পিতৃগণ, দেবগণ ও অভিথিগণের পরিচরণ, হোম, 
ধিদন্ধ্য স্নান, জটাবঙ্কল ধারণ, সর্বদ! যোগাঁচিরণ ও বন্যঞ্জেহ নিষেবণ করিবে । এইক্নপে পাপ- 
্রক্ষালন ও আত্মার উপকার জন্য বাঁনগ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিৰে। 

বানগ্রস্থের পর ভিক্ষুনামক চরম আশ্রম। এই চতুর্থ আশ্রমের ন্বরূপ মহাত্মা ধর্শজ্ঞ বাক্তি- 
গণ ষেরূপ বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্বনঙ্গপরিত্যাগ, বরন্গচর্য্য, কোপবিস- 
জন, ইন্জিয়সংষম, একবিধ আবাসে চিরকাল বাদ ন1 করা, কর্মতা!গ, ভিক্ষালন্ধ অয়নে একবার : 
মাত্র আহারকরণ, আত্মজ্ঞানাববোথেচ্ছা! এবং আত্মদর্শন এই সকল ভিক্ষুকা শ্রমের কর্তব্য কার্ধ্য। 
এই আমি তোমার নিকট চতুর্থ আশ্রম বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে অন্যান্ত বর্ণ ও আশ্রম সফলের 
নাধারণতঃ কর্তব্য শ্রবণ কর। সত্য, শৌচ, অহিংসা, অনস্থয়া, ক্ষমা, আনৃশংম্য অকার্পণ্য, 
সন্তোষ, এই আটটা সমুদায় বর্ণাশ্রমের সাধারণ ধর্ম। এই আমি তোগার নিকট সমুদায় বর্ণা- 
অনধর্ম সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম । স্বব্ব বরণাশ্রমধর্থের পালন করা ব্যক্কিমাত্রেরই কর্তব্য। 
যেব্কি স্ববর্ণাশ্রমসংজ্ঞিত স্বধন্্ম লঙ্ঘন করিয়া, অন্য ধর্মে প্রবৃত্ব হয়, নরপতি তাহার উপযুক্ত 
শান্তি করিবেন। যাহার! স্বধর্্ম ত্যাগ করিয়া, পাপ করে, রাজ। তাহাদের দণ্ড ন| করিলে, 

তাহার ইষ্রাপূর্ত বিনষ্ট হইক়্| থাকে। এইঝন্ রাজ! বিশিষ্টরূপ যত্রদহকারে সকল বর্ণকেই স্ব্ব 
ধর্ে স্থাপন ও তাহার অন্থাচরণে প্রবৃত হইলে, দণ্ডবিধান করিবেন। 

ঃ 

ইতি বরণীশ্রমধর্নকথন নাম অষ্টাবিংশ অধ্যায়। 

১৩ 



উনভ্রিংশ অধ্যায় । 

অলর্ক কছিগেন, গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তিগণের যাহ! কর! কর্তব্য, যাহা ন! করিলে, বন্ধন ও করিনে 
মুক্তিলাভ হয়, যাহা উপকারের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে এবং যাহা বর্জন করা উচিত ও যা 
করনীয়, আমি প্সিজ্ঞাস। করিতেছি, সবিশেষ কীর্তন ককরুন। রঃ র 

মদালস! কহিলেন, বম! গৃহস্থা শ্রমী ব্যক্তিগণই এই নিখিল জীবগণের পোষণ করে এবং দেই 
পুণাবলে অভিলধিত লোক সকল.লাভ করিয়া থাকে। পিতৃগণ, দ্েবগণ, মুনিগণ, ভৃতগণ, 
মনুষ্যগণ, কৃমি কীট ও পতঙ্গগণ- পণ্ড ও পাক্ষগঞ্জজ্বং অন্থরগণ সকলেই গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া 
ভীবিক] নির্বাহ করিয়া! থাকে এবং তৎমহকারে তৃপ্তিভোগ করে। গৃহস্থ আমাদিগকে অঙ্নযান 

করিবে ন। কি, ইহ1 ভাবিয়া, সকলেই উহার মুখপানে চাহিয়। থাকে । বৎস ! বলিতে কি, এই 

গৃহস্থ বেদময়ী ধেনু রূপে সকলের আধার স্বরূপ হইয়া আছে। প্র ধেনুতেই নিখিল বিশ্ব গ্রতিঠিত 
হইয়াছে এবং এ ধেমুই বিশ্বের কারণ। খগবেদ উহার পৃষ্ঠ, যজুর্বেদ উহার মধ্য এবং সামদেব 
উহার বন্ধ, ও গ্রীবা, উষ্টাপৃন্ত উহার বিষাণ, সাধুস্থক্ত উহার লোম, শাস্তি ও পুষ্টিকাধর্য উহার মন 
ও মুত্র এবং বর্ণ ও আশ্রম উহার প্রতিষ্ঠা। উহার ক্ষয় নাই। এইজন্য সমস্ত জগৎ উহাকে 
আশ্রয় করিয়। জীবনধারণ করিলেও, উহার অপচয় হয় না । বৎস! শ্বাহাকার, স্বধাকার, 

বষট্কার, হস্তকার, উহার স্তনচতুষ্টয়। তন্মধ্যে দেবগণ ম্বাহাকার স্তন পান করেন, পিতৃগণ শবধা: 
কার, মুনিগণ বষট্কার এবং মন্ুষ্যগণ হস্তকার স্তন সর্ধক্ষণ পান করিয়া থাকেন। বৎস! এই 
রূপে এই ত্রয়ীময়ী ধেনুই সকলের আপ্যায়ন বিধান করিতেছেন। যে ব্যক্তি সেই ত্রগীর উচ্ছেদ 
করে, সে অত্যন্ত পাঁপ কারয়া থাকে এবং অন্ধতামিআ ও তাঁমিআ্র উভয় নরকে নিমগ্ন হয়। অমর 

দির! এই ধেম্ুর বংস। যেব্যক্তি যথাদময়ে সেই বত্দিগকে উল্লিথিত্তন পান করায়, দে 
ত্বর্গে গমন করিয়াথাকে। অতএব বৎস! প্রতিদিন নিজপদছের স্তায়, দেবগণ, খধিগণ, পিতৃগণ, 

মানবগণ ও ভূতগণের পোষণ কর! মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য। 
এই কারণে স্নান করিয়া শুচি হুইয়া, সমাহিত চিন্তে দ্েবগণ, পিতৃগণ, খধিগণ ইহাদের 

জবদান সহকারে তর্পণ করিবে । চন্দন ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দ্েখগণের অভ্যর্চন। করিয়া, গর 

অগ্রির তর্পণাস্তে বলিপ্রদান করিবে। ব্রহ্মাকে গৃহমধ্যে পূর্ব ও উত্তরদিকে উদ্দেশ করিয়া) 

বলি নিক্ষেপ করিবে। ইন্দ্রকে প্রাচী দ্রিকে, যমকে দাঁক্ষণ দিকে, বল্প্রদান করিবে। অনন্ত 

বরুণের জন্ত প্রতীচীদিকে ও সোমের অন্য উত্তর দকে বলি আহরণ করিবে। গৃহ্দ্ধারে ধাত। ও 

বিধাতার উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। অর্ধ্যমাকে গৃহের বাহিরে সমস্তাৎথ ঝলি বিতরণ করিবে। 

পরে রাতরিচর ভূতগণের উদ্দেশে আকাশে বলি আহরণ করিবে। দক্ষিণা ভিমুখে অবস্থতি করি 

পিতৃগণের বলি নির্বপন করিবে। . অনন্তর গৃহস্থ তৎ্পর ও সুসমাহিত হইয়া, আচমনের জন্ত জগ 

গ্রহণ করিয়।, তত্তৎ স্থান সকলে তত্বৎ দেবতার উদ্দেশে নিক্ষেপ করিবে। 

এই রূপে গৃহপতি গৃহবলিগ্রদানপূর্বক গুচি হইয়া, ভূতগণের আপ্যায়ন জন্ত আদরসহকার 

উৎদর্গবিধি সমাহিভ করিবেন। কুক্ুরগণ, শ্বপচগপ ও পক্ষিগণের জন্য ভূতলে বঙ্গি নির্ঝাগদ 
করিবে। ইহার নাম বৈশ্বদেব বলি। সান্সং প্রাতঃ ইহা প্রদ্দান কর! কর্তবা। এই বলি এরা 
নাস্তে প্রান্ঞ গুণী আচন করিয়া, দ্বারবাবলোৌকন করিবেন। মুহূর্তের অষ্টম ভাগ পর্্যস্ত দেখি 
হইবে, বদি কেহ অতিথি হয়। অতিথি উপস্থিত হইলে, যথাশক্তি জল ও অল্লদ্দি এবং গন্ধপুষ্া 

্বারা বিশিষ্ট বিধানে পুক্ত। করিবে। মিত্রকে অথব1 একগ্রামবাসী ব্যক্তিকে অতিথি করিবে না। 

ষে ব্যক্তির কুণ ও নাম অজ্ঞাত, যে ব্যক্তি ততকালসমুপনস্থিত, যে ব্যক্তি বাস্তবিকই ভোঙজনাি 



ত্রিংশ অধ্যায়। ম 

লাষে আগত ৬৭১ ০৭ ৯৮ পরিশরাস্ত ও যাহার কিছুই নাই এবং যে ব্যক্তি াচমান, তাদুশ 
্রাঙ্গণকেই অতিথি বলিয়া! থাকে। শক্তি অন্থদারে তাহার আতিথ্যপৎকার বিধান করিবে। 
পণ্ডিত গৃহী অতিথির গোত্র বা পদ এবং স্বাধ্যায় প্রিজালা করিবেন ন।। অতথি কুংসিত 
ানুশ্রী যেরূপই. হউক, সাক্ষাৎ প্রজাপতি জ্ঞান করিবে। নিত্য অবস্থিতি করে না, এইজগ্ত 
উহ্বার নাম অতিথি হইয়াছে। 

অতিথি তৃপ্ত হইলে, নৃযজ্ঞের খণ হুইতে গৃহীশ্রমী মুক্ত হই থাকে। তাহাঁকে না দিয়া, স্বয়ং 
ভোজন করিলে, কিথিষভাগী ও পাপভাগী হইয়া, পরজন্মে বিাভোগী হইতে হয়। অতিথ হতাশ 
হইয়া, যাহার গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তাহার পুণ্যগ্রহণ করিস, নিজের পাপ দিয়া যায়। 
অতিথিকে জল ও শাকদান অথবা যাহ। স্বয়ং .ভাজন করা যায়, তাহ! প্রদান করিয়া, সাধ্যান্ুনারে 
আদর সহকারে পৃঙ্ধ! করিবে। রঃ | 

উদক ও অন্নাদি দ্বার! অহরহ শ্রাদ্ধ ও পিতৃগণের উদ্দেশে এক ব1 অনেক ব্রাঙ্গণ ভোজন করা. 
ইবে। অন্নের অগ্রভাগ উদ্ধত করিয়া, ব্রাঙ্গণকে সম্প্রদান করিবে। পরিব্রাজক ও ব্রদ্গচারিগণ 
যাচ্ঞ| করিলে, তাহাদিগকে ভিক্ষ1 দিবে। এক গ্রাসের নাম ভিক্ষা, চারি গ্রাসের নাম অগ্র এবং 

চারি অগ্রের নাম হস্তকার। আপনার বিওবান্নদারে হস্তকাঁর অথবা অগ্র কিন্বা ভিক্ষা গ্রদান 
না করিয়া, স্বয়ং ভোজন করিবে না। 

অতিথির সৎকারাস্তে অভীষ্ট জ্ঞাতি বন্ধু, অর্থা, অদমর্থ, বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ইহাদিগকে এবং 
যাহার কিছুই নাই এরপ ব্যক্তিবর্গ ক্ষুধার্ত হইয়া যাঁচ্ঞা করিলে, তাহাদিগকে ভোঙন করাইবে। 
বিভব থাকিলে, সমর্থ ব্যক্তিকেও ভোজন করাইবে। যে জ্ঞাতি শ্রীমান্ জ্ঞাতি থাকিতেও, অবসন্ন 
হয়, সে অবসন্ন দশা যে পাপ করে, শ্রীমান জ্ঞাতিকে তাহা অর্শিয়া থাকে। 

দন্ধ্যাসময়েও এইরূপ বিধির অনুসারী হইবে। ৃুর্য্যাস্তঘময়ে সমাগত অতিথিকে যথাশক্কি 
শয়ন, আমন ও তোজন দ্বারা পূজ। করিবে। 

স্বকীয় স্কন্ধে সন্নিবেশিত গার্ধস্্যতার এইরূপে বহন করিলে, স্বয়ং বিধাতা, দেবগণ, পিতৃ- 
গণ, মহধিগণ, অতিণি ও বান্ধবগণ এবং পণ্ড, পক্ষী ও সুক্ষ কীটগণ মকলেই সবিশেষ তুষ্ট হইয়া, 
শ্রের় বিধান করে। 

স্বয়ং মহাঁতাগ অত্রি এতগুপলক্ষে যে গাথা গান করিয়াছেন, মহাভাগ ! তুমি সেই গৃহস্থাশ্রম 

সংজ্ঞিত গাথা শ্রবণ কর। বিভব থাকিলে, গৃহী পুরুষ দেবগণ) (পিভূগণ, অতিথিগণ ও তদ্বৎ বন্ু- 
গণ, ভগ্রিনী ও গুরুগণ, ইহাদের সবিশেষ পৃজ। করিয়া, পক্ষিগণ, শ্বপচগণ ও শ্বগণ ইহাদিগকেও 
ভুমিতে অন্নদান করিবে । বৈশ্তদেবনামক উল্লিখিত বলিকার্য্য পূর্বাহ্ন ও সায়াহ্নে সম্পাদন 

করিবে। মাংস, অন্ন ও শাক এবং অন্ত যাহা গৃছে উপস্থিত থাকিবে, তাহ বথাবিধানে নির্বপন 
না করিয়া, সথয়ং ভক্ষণ করিবে না। 

ইতি গার্স্থ্যধন্ম নাম উনত্রিংশ অধ্যায়। 

ত্রিংশ অধ্যায় । 

মদালন! কহিলেন, বম! অধুন| নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিত্য-নৈমিত্তিক ভেদে গৃহস্থের যাহ! 

কর্তব্য, তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ রা আমি যে পঞ্চযজ্ঞাশ্রিত অনুষ্ঠানবিধি কীর্তন করিলাম, 

তাহার নাষ নিত্য। আর পুত্রক্গম্-ক্রিয়াদির নাম নৈমিতিক এবং পর্বস্রান্ধাদিকে নিত্য 
মিত্তিক বলিস্বা থাকে। পুত্রজন্মনময়ে যেরপ জাতবর্ম্ম করিতে হয়, বিবাছাদিতেও যথাক্রমে 

সযানরূপে সেইরূপ করা কর্তব্য। বিবাহাদিতে নান্দীমুখ নামে বিখ্যাত পিতৃগণেয় বিশেষয়তগ 



৭৬ মাকণ্ডেয় পুরাণ । 

পু! করিবে। তৎকাপে ঘজমান উত্তর মুখে বা পূর্বমুখে আসীন ও সমাহিত হইয়া, যা 
ও দধি সংমিশ্রিত পিণড সকল পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিবে। বে কেহ বলেন, 
ইহাতে বৈশ্তদেবনামক বলি প্রদান করিতে হয় না। ছুইটা ব্রাহ্মণ কল্পন! করিয়া, প্র. 
ক্ষিণপুর্বক পূজা করিবে। ইহার নাম বৃদ্ধিশ্রান্ধে নৈমিত্তিক বলয়! থাকে। তদ্ব্যতীত, মূ 
দিবমে যে একোদ্দিষ্টনামক ওর্ঘদেহিক নৈমিত্তিক সম্পাদন করিতে হয়, তাহ! শ্রধণ কর। 
ইছাতে কোনরূপ দৈবকার্ধ্য, আবাহন বা! অগ্সিতে আন্তি দানাদি করিতে হয় না। একমাহ 
কুশপ্রয়োগই বিধিবোধিত। উচ্ছিষ্টসান্লিধ্যে প্রেতের উদ্দেশে একমাত্র পিও প্রদান ও তাহার 
নামন্মরণনহকারে অপসব্যে তিলোদক প্রোক্ষণ করিবে। যেখানে কুশনির্দিত ব্রাহ্মণ বিসর্জিত 
হইয়াছেন, সেইস্থানে এ তিলোদক নিক্ষেপ করিষে। তৎকালে এইরূপ বপিতে হইবে, অমুকের 
উদ্দেশে এই যে তিলোদক দ্রিতেছি, তাহ! অক্ষয় হউক এবং তিনি ইহ। দ্বার। পরম প্রীতি অনুভব ও 
প্রদর্শন করুন। তাহার!, বলিবে, প্রীতি অনুভব করিলাম। 

সংবধ্র ব্যাপিয় প্রত্যেক মাসে এইরূপ কার্য করিবে। অনন্তর সংবত্নর পূর্ণ হইলে, অব 
লোকে যখন করিতে পারে, তখন সপিপ্তীকরণে প্রবৃত্ত হইবে । তাঁহারও বিধি বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। এই সপিত্তীকরণেও কোনরূপ দৈবকার্থয, অগ্নিকার্ধ্য বা আবাহন করিতে হয় না। এক. 
মাত্র অর্থ ও কুশ প্রদান করাই বিধিবিহিত। দক্ষিণ দিকে বা প্রতিকূল দিকে পিঝোদকাদি 
পূর্বোক্ত রূপে প্রদীন করিয়া, অযু ব্রাহ্মণ ভোঁজন করাইবে। 

পঙ্ডিতের৷ পর্বশ্রাদ্ধাদিকেই নিত্যনৈমিত্তিক বলিয়া জানিবেন। তাহাতে বিশেষ এই, 

গ্রতিমাসে অতিরিক্ত ক্রিয়া করিতে হয়। আমি তাহা! বপিতেছি, একাগ্রচিত্তে অবণ কর। 
পিতৃগণের উদ্দেশে তিনটা ও প্রেতের উদ্দেশে একটা, এইরূপে চারিটী পাত্র তিল ও গদ্ধোনক 
সংযুক্ঞ করিয়া, স্থাপন করিতে হইবে। তন্মধ্যে পিতৃপাতরত্রয়ে প্রেতপাত্র ও অর্ধ্য গ্রদেক 
করিবে। অনস্তর, যে সমান। ইত্যাদি মন্ত্জপ সহকারে পূর্বেক্ত রূপে শেষ কার্ধয সাধন করিবে। 
সত্রীগণের৪ উদ্দেশে এইরূপ একোিষ্ট বিহিত হইয়াছে । তবে পুত্র না থাকিলে, তাঁহাদের সপিও, 
করণ হয় ন]। প্রত্িসংবত্পর স্ত্রীগণের এরূপ বিধানে একোদ্দি্ট করিবে। পুরুষের বেদা 
যেরূপ কথিত হইগনাছে, স্ত্রীদিগেরও সেইরূপ মৃতাহে যথাসাধ্য একোদ্দিষ্ট করিবে। পুত্রনা 
থাকিলে মপিগুগণ, তদভাবে সহোদকগণ এবং যাহার! মাতার সপিগ্ বা সহোদক এবং যাহার! 

তাহার দৌহিত্র, তাহারা এইরূপ কার্যয করিবে। 
কন্ঠ ও তনয়গণ মাতামহেরও উদ্দেশে এরূপ কার্ধা করিবে । এই বিধির নাম দ্বযামুন্মায়ণ। 

শ্রাদ্ধ ও নৈমিত্তিক দ্বারা মাতামহ ও পিতামহগণের যখাবিধি পুজা করিবে । সকলের অভাবে 

স্্রীগণ স্ব স্ব স্বামীর এই কার্য করিবে। তাহাতে কোনরূপ মন্ত্র প্রয়োগ করিবে না। স্তর 
তাভ!বে রাজ! তাহার আত্মীয়গণ দ্বারা এবং স্বজাতীয় নরগণ সহকারে তত্বৎ দাহাদি সক 

কাঁ্য সম্পাদিত করিবেন । যেহেতু রাজা ঘকল বর্ণেরই ঘান্ধব। 
বৎস! এই আমি তোমার নিকট নিত্য ও নৈমিত্তিক কীর্তন করিলাম। অধুনা, শ্রান্ধাত্রিত 

অন্যবিধ নিত্য-নৈমিত্তিকী ক্রিয়া! শ্রবণ কর। চন্দ্রের ক্ষয়াত্মক কালকে দর্শ অর্থাৎ অমাবস্া 
বলে। এই অমাবস্তা এ বিষয়ের নিমিত্ত স্বব্বপ এবং নিয়ত তাহার নিত্যত! সচন! করিয়। থাকে। 
এইকগ্ঘ ইহার নাম নিত্য নৈমিত্তিকী। 

ইতি নৈমিত্বিকাদি শ্রাক্চকল্পন| নাম ত্রিংশ অধ্যায়। 



একত্রিংশ অধ্যায়। 

মদাঁলসা কছিলেন, পিতার যিনি প্রপিতামহ, তাহীর সপিশ্ীকরণ ও পিতৃপিণ্ডে অধিকায় 
নাই। তিনি লেপভোজিদিগের শ্রেণীতে নিবিষ্ট হয়েন। যিনি তাহাদের মধ্যে চতূবস্থানীয় 
এবং পুতের লেপ ও অল্প ভোজন করেন; তিনি সন্বন্ধহীন) উপভোগ মাত্র প্রাপ্ত হন। পিত্তা, 
পিতামহ ও প্রপিতামহ এই পুরুষত্রয় পিগুসম্বন্বী জানিবে। পিতামছ্থের পিতামহ হইতে 
তিন পুরুষ শেষমন্বন্ধী ) তাহাদের মধ্যে জমান সপ্তম। খধিগণ এইক্সপে সপ্তপুরুষ পর্যন্ত সন্বন্ধ নির্দেশ করিয়াছেন। যজমান প্রভৃতি হইতে উর্ধতন পুরুষগণ অনুলেপসরবস্বী। তাহাদের 
ূ্বপুরুষগণ ও নরকবাসী অন্ঠান্ত পুরুষ সকল এবং যাহার তির্গ্যোনিপ্রাপ্ত ও ভুত্তাদিতে 
বযবস্থিত হইয়াঞ্ছে, যজমান যে যে রূপে যথাবিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া, তাহাদের সকলকে আপ্যাক়্িত 
করিবেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা ভূতলে যে অল্প নিক্ষেগ করে, যাহারা পিশাচযোনি 
গ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার! তদ্দারা তৃপ্তিলাভ করিয়! খাকে। যাহার! বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তাহার! শ্বানবস্ত্রসমুখিত ভূপতিত জল দ্বার তৃপ্তি সম্তোগ করে। গাত্রহইতে যেসকল জলবিন্দু 
ভূতলে পতিত হয়, যাহারা দেবযোনি লাভ করিয়াছে, তাহাদের তন্বার! তৃথ্তিভোগ হয়। যাহারা 
তির্্যগ্যোনি লাভ করিয়াছে, তাহারা পিতোত্বোলনকালে ভূতলে পতিত অন্ন দ্বারা তৃপ্ডিভোগ 
করিয়া থাকে । যাহারা ক্রিয়াযোগ্য হইলেও, অমংস্কৃত অবস্থায় বাল্যকালে দগ্ধ হইয়]। গ্রাণ- 
তাগ করিয়াছে, তাহারা বিকীর্ণ অন্ন ও সম্মার্জন ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণের! 
ভোজন করিয়া আচমনসময়ে যে জল নিক্ষেপ করেন এবং তাহাদের পদপ্রক্ষালনপময়ে যে জগ 
পতিত হয়, তাহ! পান করিয়া, অন্যান্তেরা তৃপ্তি ভোগ করে। এইরূপে যাহার! সম্যগৃবিধানে 
শাক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের যোস্ন্তরগত পিতৃপুরুষগণ যজমানের বা! ব্রাহ্মণগণের কোন 
রূপে নিক্ষিপ্ত গুচি বা উচ্ছিষ্ট জল ও অন্ন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। 

লোকে অন্যায়োপার্জিত অর্থ দ্বারা যে শ্রাদ্ধ করে, চণ্ডাল ও পুক্কপাদি যোনিতে পতিত পিতৃ- 
গণ তদ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া! থাকেন। বৎস! এই রূপে বান্ধবগণ শ্রাদ্ধ করিয়া, যে অন্ন ও জল- 
বিন্দু নিক্ষেপ করে, তাহা দ্বারা তাহার বহু পিতৃপুরুষের তৃপ্তি জন্ষিয়া থাকে। এইজন্য লোকে 
শাক দ্বারাও ভক্তিমান্ হইয়া, শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধ করিলে, কুলোঁৎপন্ন কে।ন ব্যক্তিরই 
অবসাদ উপস্থিত হয় না। 

আমি অধুনা শ্রান্ধের নিতা-নৈমিত্তিক কাল বলিব এবং যেরূপ বিধির অনুসারে শ্রাদ্ধ করিতে 
ই, তাহাও কীর্তন করিব। প্রতিমাসে যে সময়ে চন্দ্রের ক্ষয় হয়, সেই অমাবস্তায় যথাবিধি 
্রান্ধ করিবে। তদ্ব্যতীত, পৌধষমাসাদির কৃষ্ণাষ্টমীতে অবশ্থ শ্রাদ্ধ করিবে। এক্ষণে শ্রান্ধের 
ইচ্ছাকাল বলিতেচি, শ্রবণ কর। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলে, কুর্ধ্য ও চন্ত্রের গ্রহণ সময়ে, 
নয়নে, বিষুবকালে, কৃর্যযমংক্রমণে, ব্যতিপাতে এবং শ্রাদ্ধযোগ্য দ্রব্য লাভ হইলে, ছুঃস্বপ্ন দেখিলে 
এবং জন্মনক্ষত্রে ও গ্রছছগীড়া উপস্থিত হইলে, ইচ্ছাপূর্বক শ্রান্ধ করিবে। যিনি বিশিষ্টভাবাপন্ন, 
বনি প্রোত্িয় ও যোঁগশীল ) যিনি বেদবিৎ ও জ্যেষ্ঠদামগ)ধিনি লাচিকেতার এনীত ত্রিবিধ 
উপনিষদের উপাসক ) যিনি ত্রিমধু, ক্রিন্নপর্ণ ও ষড়ঙ্গবিৎ) যিনি দৌহিত্র, খাত্বিক, জামাতা, 
ঠাগিনের় ও শ্বশুর? যিনি পর্াপ্সি-কর্মানিষ্ঠ ও তপোনিষ্ঠ; ধিনি মাতুল, যিনি পিতৃমাতৃপরাযণ ; 
বনি শিষ্য, সম্বন্ধী ও বান্ধব, এই 'সকল দ্বিজোন্তমই শ্রান্ধের যোগ্যপাত্র। অবকীর্ণী অর্থাৎ 
ঈচ্যাাদিবিহীন, রোগী, অধিকাঙ্গ, নৃ'নাঙ্গ, দ্বিবিবাহিতারি গর্ভসন্তত, একচক্ষুহীন, জীবৎপতি- 
পার জারজ পুত্র, মৃত্তপতিকার জারজ পুত্র, মিত্দ্রোহী, কুধী, কব, কষ্ণপিদল-মবিশিষ্) 
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হীনাক্কৃতি, পিতাকর্তৃক অভিশপ্ত, ক্রুর বা খল, সোমবিক্রয্ী, কল্টাদুষর়িতা, চিকিৎসাঁবাবসারী, 

গুরুপিতৃত্যাগী, বেতন লইর়! অধ্যাঁপনকারী, মিত্র, যেস্ত্রী পূর্বে অন্টের পরিগ্রহ ছিল, তাহার 
পতি, বেদত্যাগী, অগ্সিভ্যাগী, হ্বাদশবর্ষদেশীয় অবিবাহিত খতৃমতী স্ত্রীর পতি, দৌষগ্রস্ত ও অন্যান 
বিগর্িত-কর্ম-প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণগণকে পিতৃকার্ষ্যে বর্জন করিবে। শ্রান্ধের পূর্বদিবসে পূর্বোজ 
্রাঙ্গণসভ্দিগকে নিমন্ত্রণ করিবে। দৈবকার্ধ্য ও পিতৃকার্ধ্য উভয় কার্যেই তীছাদিগকে 
ব্রাঙ্মণ করিবে। যেব্যস্তি শ্রান্ধ করিবে, তাহাকে সংযম করিতে হইবে। শ্রাদ্ধযান ও ভোজন 
করিয়া, স্ত্রীসঙ্গ করিলে, পিতৃগণ একমাস সেই শুক্রে শয়ন করিয়া খাকেন। স্ত্রীগমন করিয়া, 
শাদ্ধে ভোজন বা গমন করিলে, তাহাদের উভয়ের পিতৃগণ একমাস রেত ও মূত্র আহার করিয়া 
থাকেন। সেইন্জন্ত প্রীজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমে নিমন্ত্রণ করিয়া রাধিবেন। যদি সেই দিনে ব্রাঙ্গ 
ন। পাওয়! যায়, তাহ! হইলেও, স্ত্রীসঙ্গীকে কখনই ত্রাঙ্গণ করিবে না। 

ষথাকালে ভিক্ষার জন্ত সমাগত সংযমশীল যতিদিগকে প্রণিপাতাদি দ্বারা প্রসার্দিত করিয়া, 
যত মানসে ভোজন কপ্নাইবে। শুরুপক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষ যেমন পিতৃগণের প্রিয়, সেইন্ধপ পূর্বাহ্ন 

অপেক্ষা অপরাহ্ন পিতৃগণের পর প্রীতির আম্পদ। গৃহে অভ্যাগত দ্বিজাতিদিগকে স্বাগত 

সহায়ে সবিশেষ পুজ। করিয়।, কুশহন্তে তাহাদিগকে আসনে উপবেশন করাইবে। পিতৃকার্ষ্যে 

অযুগ্া ও দৈব কার্ষ্যে যুগ্ম দ্বিজোন্তম বরণ করিবে। অথবা! স্বকীয় শক্তি অনুসারে গ্রত্যেক কার্ো 
এক একটা ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিবে। মাতামহপক্ষেও এরূপ বিধি। কেহ কেহ স্বতদ্ত্রূপ ব্যবস্থা 
ইচ্ছা! করিয়া! থাকেন। পূর্বমুখ হইয়া দেবকাধ্য, উত্তরমুখ হইয়া পিতৃকার্ধ্য ও মাতামহকার্চয 
সম্পাদন করিবে। মনীধিগণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। তৎকালে আসনজন্য কুশপ্রদান ও 
অর্থ্যাদি ভ্বারা পৃজ1 করিতে হইবে। 

অনন্তর পবিভ্রকাি প্রদান করিয়া, সমাগত ব্রাঙ্গণগণের অনুজ্ঞাগ্রহণানস্তর মস্্রোচ্চারণসহ- 

কাঁরে দেৰগণের আবাঁহন করিবে । যবমিশ্রিত সলিল দ্বারা বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে অর্থদান করিয়া 
গন্ধমালা, ধুপ, দীপ ও জলপ্রদ্দানপূর্ববক দক্ষিণদিকে পিতৃগণের যাবতীয় কাধ্য সমাহিত করিবে। 
অনন্তর দ্বিগুণ দর্তদানসহকারে তাহাদের অন্ুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, মন্ত্রপাঠপূর্বক পিতৃগণের আবা 

হন করিবে। অফ়ি মহাভাগ! তৎকালে পিতৃগণের প্রীতিসাধনে সন্নিবিষ্ট হইয়া, দক্ষিণ দিকে 
তিলের সহিত যবার্থ অর্থ্য প্রদান করিবে? 

অনন্তর ছ্বিজগণ কর্তৃক, অগ্নিকার্ধ্য কর, এইরূপ অন্জ্ঞাত হইয়া, অগ্নিতে যথাবিধানে ব্যঞ্জন 

ও ক্ষারবর্জত অন্ন আহুতি দিবে। যিনি কব্য বহন করেন, সেই অগ্নির তৃপ্তির জন্ত আমি এই 
অন্প দিতেছি, এইরূপ বাক্যোচ্চারণপহকারে প্রথম আহুতি প্রদান করিতে হইবে। অনন্তর 
পিতৃমান সোমের উদ্দেশে এরূপ স্বাহাশব্ধ প্রয়োগ করিয়া, দ্বিতীয় আহুতি প্রদান করিবে। পরনে 

প্রেতপতি যমের উদ্দেশে শ্বাহ প্রয়োগ করিয়া, তৃতীয় আহুতি প্রদান করিবে। হোম করিয়া 
যাহ। অবশিষ্ট থাকিবে, তাহ! ব্রাঙ্গণগণের পাত্রে দান করিতে হইবে। তৎকালে, আপনারা 
যথাস্তুথে এই অন্ধ উপযোগ করুন, মধুর বাক্যে এইরূপ বলিবে। তখন ব্রাক্মণের! মৌনী হই 
তাগতচিত্তে যথান্থথে ভাহ। ভোজন করিবেন। যেঅন্ন তাহাদের ইই্টতম, ক্রোধত্যাগপুরঃসর 

ধীরে ধীরে তাহাদিগকে যথাসম্ভব প্রলোভিত করিয়া, গুধান করিবে । রক্ষোস মন্ত্র অপ সহকাণা 

তিলমকল পৃথিবীতে বিকিরণ করিতে হুইবে। রক্ষার্থ সিদ্ধার্থসমূহও বিকীর্ণ করিবে। কেন না, 
শ্রাদ্ধ স্বভাবতঃ বুল ছিদ্রময়। 

অনন্তর, আপনারা পুষ্টিকর ও তৃপ্তিকর অন্ন ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইলেন, এইরূপ বাক্যগ্রয়ো 
করিলে, ব্রাহ্মণের! কহিবেন, আমরা তৃপ্ত হইলাম। তখন তাহাদের অনুমতি লইয়া, ভূমিতে 
সর্বত্র অন্নবিকিরণ ও যথাবিধানে জাচমনের জন্ত এক এক বার জলদান করিবে। অন্তর 

অনুজ্ালাভ ও কাগমন বাক্য সংযত করিয়া, মতিল অন্নে পি প্রস্তুত করিয়া, দক্ষিণদিকে পির ৷ 
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গণের উদ্দেশে ছর্তোপরি উচ্ছিষ্টসাল্লিধ্যে নিক্ষেপ করিবে। এ সময়ে সমাহিত হইয়া, পিতৃ- 
ভীর্ঘ দ্বারা তাহাদিগকে জল দান ফরিতে হইবে! মাতামহগণেরও উদ্দেশে উয়পে বধাবিধি 
পিও প্রদান করিয়া,, গন্ধমালযাদি সংযুক্ত আচমন দান করিবে। পরে স্বীয় শক্ষি অস্্সারে 
দ্িণাদানপুরঃদর তাহাদিগকে, সুম্বধাস্ত ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করাইবে। তীহায়! তুষ্ট হইয়।, তাহ। 
পাঠ করিলে, তাহাদের দ্বারা, হে বিশ্বদেবগণ ! আপনারা প্রীত হউন, আপনাদের হউক, 

ইত্যাদি বৈশ্বদেবিক মন্ত্র নির্বাচিত করিবে। তাঁহার! তাহ। পাঠ করিলে, তাহাদের মিধট আমী- 
বাদ প্রার্থনা করিবে। পরে প্রিয়বাকাপ্রয়োগপুরঃদর দকলকে ভক্তিসহকারে প্রণিপাত করিয়া। 
বিদায় দিবে। তৎকালে ঘবারদেশ পর্য্যন্ত তাহাদের অনুগমন করিবে। পরে তাহারা অন্থগ্রমোদিত 

. রিলে, আগমন করিবে । তৎপরে নিত্যক্রিয়াসমাধানান্তে অতিথিদিগকে ভোজন করাইবে। 
₹হ কেহ পিভৃগণের নিত্যক্রিয়া করিতে অভিলাষী হয়েন। কেহ ফেহ তাহার বিরুদ্ধে মত 

দান করেন। ধাহাহউক, অবশিষ্ট কার্য পূর্ব অনুষ্ঠান করিবে। কাহার কাহার মতে পৃথক্ 

নক করিয়া, পিতৃগণের কার্য করিতে হয় না। কেহ কেহ বলেন, তাহ! করিতে হইবে। 

অনস্তর সেই অন্ন ভূত্যাদির সহিত ভোজন করিবে। অয়ি ধর্শজ্ঞ ! এইরূপে অথব! যাহ'দ্বারা 

কগণের পরিতোষ জন্মিতে পারে, তদনুদারে সমাহিত হইয়া, পিভৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধে 

নীহিত, কৃতপ অর্থাৎ দিবসের পনের ভাগের অষ্টম ভাগ এবং তিল এই তিনটা পবিত্র। আর, 

কাপ, পথপর্যাটন ও ত্বরা, .এই তিনটা বর্জনীয়। বিপ্রেন্ত্রবর্গ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । 

ংদ। রৌপ্যপারই শ্রাদ্ধে প্রশস্ত। রজত দান ৰা রজত দর্শন করা কর্তব্য। এইরূপ শুনিতে 

ওয়া! যায়, পিতৃগণ রজতপাত্রে পৃথিবীকে স্বধা। দোহন করিয়াছিলেন। সেইজন্ত রজ্তই পিতৃ- 
|ণের অভীষ্ট ও প্রীতি প্রদূ। 

ইতি পার্বগশ্রাদ্বকল্প নাম একত্রিংশ অধ্যায়। 

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়। 

মদালস। কহিলেন, পুত্র! অতঃপর ভক্তিসহকারে যাহ! পিতৃগণের প্রীতির নিমিত্ত আহরণ 

৪ যাহা বর্জান করিতে হয় এবং যাহা তাহাদের প্রীতিগমুদ্ভাবন করে, তাহ] বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

[বিষ্যান দ্বার! এক মান তাহাদের তৃপ্তিভোগ হয়। পিতামহগণ মত্ত্রমাংস দ্বার! ছুই মাস তৃপ্তি 

ন্তোগ করেন। হরিণমাংস তিন মাম তাহাদের তৃপ্তবিধান করে, জানিবে। শশমাংস চার 

দাস তীহাদের পোষণ করিয়া থাকে। পক্ষিমাংস পাঁচ মান, শৃকরমাংস ছয় মাস, ছাগমাংস, 

পাত মাস, এণমৃগের মাংস আট মাম এবং রুকুমুগের মাংস নয় মাস নিঃসনেহ তৃপ্তি সমাধান 

করে। গবয়মাংস দশমাপিকী তৃপ্তি বিতরণ করিয়] থাকে। গুরপ্রমাংস একাদশ মান পিডৃগণের 

তৃপ্তি দান করে। গব্যহপ্ধ বা পায়সে ঘাদশ মাদ এবং গণ্ডারের মাংস, কালশাক, সধুঃ ছুহিতার 

প্রদ্ত আমিষ বা স্বকীয় কুলোভ্ব অন্য যে কোন ব্যক্তির প্রদত্ত মাংস এবং গৌরীস্ুত ও গয়া. 

রা্ধ এই সকল অনন্ত তৃত্তি বিধান করিয়। থাকে। শ্তামাক, রাজস্তামাক এবং খাতের ৫৫ 

গ্রধাতিক, নীবার ও পৌফফকল পিতৃগণের তৃপ্তিজনক | -তদ্থাতীত, ধর, ব্রীহি, গোধূম, তিল, মুদগ, 

বপ, প্রিয়, কোবিদার ও নিশ্পাব এই সকলও নিরতি তৃপ্ত বিধান করিয় থাকে । মর্কটক, 

যজমাংস, অথু, বিগ্রদিক, মনুর এই সকল শ্রান্ধকাধ্যে অপ্রশত, ও বর্জনীর। লগুন, 

দৃ্ঘন, পলাও, পিগুমূলক, দধিমি শত শক্ত, বর্ণ ও রূসধীন অগ্তান্ত ভ্রব্য, গন্ধা।রকা, আলাবুঃ 

বণ, ক্ষার, আরক্ত নির্ধ্যাস এই সকল ভ্রব্যও বর্জন করিবে। উৎকো চাদি বার লব, পতিতের 

নিকট হইতে উপার্জিত এবং বিগত কন্তাপণ দ্বার। সঞ্চিত অব্য মকলও শ্রান্ধে নিতান্ত অপর 



৮০ ৰ মার্ক পুরাগ। 

শস্ত। ভুর্গন্ধ ও ফেণসংযুক্ত জল, অল্পতর উদক এবং যাহা! গোগণের অতৃপ্তিজনক, যাহ! রাত্রিতে 
আনীত, যাহা কোনরূপ পাঁককাধ্যেই প্রযোজিত হয় না| এবং যাহা! নিপানর্জ ও যাহা পান ক. 
কোনমতেই বিধেয় নছে, ঈদৃপ জলও পিতৃকার্ধ্যে সর্বদাই বর্জন করিবে। মৃগছুপ্ধ, ছাগছং 
উষ্টহপ্ধ, বাবতীয় অবিভক্ত খুরঘুক্ত পশুর দুগ্ধ, মহ্ষিদ্ধ, চমরুছুধ, বস্ত দ্বারা ছাক। নয় এরপ ধেশব 
ছঞ্ধ, আচার পিতৃকাধ্যের জন্ত প্রদান কর, এই বলিয়। আনীত হইয়াছে, এরূপ সর্বপ্রকার ছ 
সাধুগণ শ্রাদ্ধকার্ধ্যে সর্বদাই বর্জন করিবেন। থে ভূমি কীটাদিসংযুক্ত, রুক্ষ ও অগ্নিদগ্ধ এং 
ছর্গব্ধবিশিষ্ট, তাহার মৃত্তিকা শ্রান্ধে ব্যবহার করিধে না। যাহারা কুলের অপমান করে, যাহা; 
উদেধাগ করিয়া, কুলের হিংসা করিয়া! থাকে; যাহারা নগ্ন ও পাতকী, তাদৃশ হুষ্টগণ পি 
কার্ধোর হানি করিয়! থাকে । যে ব্যক্তি অপুরুষ ও পিতা মাত! কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং কুনু 
গ্রাম্যশুকর, কুন্ধুর ও যাতুধান ইহার! দর্শনমাত্রেই শ্রাদ্ধ ভ্রষ্ট করে। সেইজন্য সুরক্ষিত হই 
পৃথিবীতে তিল বিকিরণ করিবে। ভাত! এইরূপ করিলে, উভয়েরই রক্ষা হইবে। জননাশো? 
সংস্পৃষ্ট, চিররোগী, পতিত ও পাগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ ঘারা পিতামহগণের পুষ্টি লাভ হয় না। তাহ 
দিগকে বর্জন ও রজঃশ্বলার দর্শন পরিহার করিবে। যজমান মুগ্ডিতমুও্ড ও মদদিরামত্ত ব্যক্তি 
সংস্পর্শ করিবে না। কেশ ও কীটদংম্পর্শে দুষিত, কুকুর কর্তৃক নিরীক্ষিত, পৃতিগন্ধিযুক্ত, পর 
ধিত এবং বস্ত্রানিলাহত অন্ন, শ্রাদ্ধ বর্জন করিবে । পরমগ্রদ্ধাবিষ্ট হইয়া, পিতৃগণের নাম ( 
গোত্রাছসারে যাহ! কিছু দান করা যায়, তাহাই তীহার্দের আহারীয় হইয়। থাকে । সেইজন 
শ্রদ্বে পিতৃগণের তৃপ্ডিসাধনমানসে শ্রন্ধাসহকারে প্রশস্ত দ্রব্য সকল যথাঁবিধি দান করিবে 

বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রান্বে সর্বদ! যোগীদিগকে ভোজন করাইবেন। কেন না, পিতৃগণ একমা; 
যোগেই প্রতিষ্ঠিত আঁছেন। সেইজন্ত যোগিদিগকে সর্বদাই ভোজন করাইতে হইবে । সহত্র সঙ 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একমাত্র যোগীকে যদি অগ্রে ভোজন করান যায়, তাহাঁহইলে, তিনি জলমধে 
নৌকার ন্যায়, যজমান ও ভোক্তা! সকলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। 

ব্রহ্মবাদিরা এস্থলে পিতৃগাথা করিয়া থাকেন। পিতৃগণ পূর্বে শ্রফকলের উদ্দেশে ধ গাথা গান 
করিয়াছিরেন। তাহারা বলিয়াছিলেন, কবেঃআমাদের সম্ততিগণের মধ্যে এরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ ুর 
জন্মিবে, যে, যোগিগণের তুক্তশেষ অন্নে আমাদিগকে ভূমিতে পিও প্রদান করিবে। অথবা 

গয়ায় উৎকৃষ্ট হবিঃশ্বরূপ গণ্ডারমাংস, কালশাক, তিলাঢ্য কৃশর, এই সকল দ্বারা একমাস তৃথি 
সাধন জন্ত পি দিবে। বৈশ্বদেব ও সৌম্যবলি বিষয়ে উৎকৃষ্ট গণ্ডার মাংদই উৎকৃষ্ট হবি। 

বিষাণহীন গণ্ডারমাংস প্রাপ্ত হইলে, আমর! যাবৎ হুর্য্যের অবস্থিতি, তাবৎ গাঁহ। ভক্ষণ করিয়া 
থাকি। ত্রয়োদশী ও মঘানক্ষত্র এই উভয়ে যথাবিধি শ্রাদ্ধ ও দক্ষিণায়নে পাস প্রদান করিবে। 
এঁ পায়সে মধু ও স্বত-সংযুক্ত করিতে হইবে। বৎস! এরূপে পূজ| করিলে, সমুদায় কামনা 
সিদ্ধ ও সমুদায় পাপপরিহৃত হয়। পিতৃগণ শ্রাদ্ধ তৃপ্ডিলাভ করিলে, বস্থু, রুদ্র, আদিতা, গ্রহ, 

নক্ষত্র ও তারক, মকলেরই প্রাতি সম্পাদন করেন। অধিক কি, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধ ঘার৷ তৃপ 
করিলে, তাহার! আধু, প্রজ্ঞা, ধন, বিদা, স্বর্গ, মোক্ষ, সুথ ও রাজ্য গ্রাদান করেন। 

বস! আমি তোমাৰ নিকট এই শান্তোক্ত শ্রাদ্ধবিধি কীর্তন করিলাম। অধুনা, কামা- 
শ্রান্ধের তিথি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। 

ইতি তিথিকল্প নাম াত্রিংশ অধ্যায়। 



্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়। 

৷ মদালসা কহিলেন, প্রতিপৎ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে ধনলাভ, ছ্িতীয়ায় সম্পদগ্রাঞ্জি ডূতী- 
যাঁর বরলাঁভ এবং চতুর্থীতে শ্রাদ্ধ করিলে শক্রনাশ হইয়া থাকে। পঞ্চমীতে শ্রী, ষঠীতে নকলের 
নিকট পুজা, সপ্তমীতে পৰি রতা ও অষ্ট্ীতে শ্রাঞ্ করিলে, উত্কৃষ্ট বুদ্ধি লাভ হয়। নবমীতৈ 
রী, দূশমীতে সকল কামনা পরিপূর্ণ এবং একাদরবীতে আদ্ধ করিলে সমুদয় বেদে অভিজ্ঞত। লাত হইয়া থাকে। দ্বাদশীতে পিতৃপৃজা করিলে জয়নাভ, পুত্রলাভ, পশ্ুলাঁভ, মেধালাভ, বুদ্ধি 
লাভ, স্বাধীনতালাভ ও পুষ্টিলাভ হয়। ত্রয়োদশীতে শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়া যথাসভ্তাবিত অন্ন দ্বার। 
শান করিলে, নিঃসন্দেহ দীর্ঘ আযু ও খশ্র্যযলাভ হইয়| থাকে। যাহার পিতৃগণ যুধাবস্থায় মৃত বা শন্ত্ দ্বারা নিহত হইয়াছেন, লে ব্যক্তি তাহাদের প্রীতিপাভকামনায় চতুদ্দশীতে শ্রান্ধ 
করিখে। পুকষ শুচি হইয়া, যন্তনহকারে অমাবস্তাতে শ্রার্ করিলে, সমুদানন কামনাসি দি 
মহকারে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়! থাকে। 

কৃত্তিকাতে পিতৃগণের অগ্টন| করিলে, স্বর্নভোগ হইয়া থাঁকে। রোহ্ণীতে অপত্যকামনায় 
শ্রা্ধ করিবে । মুগশিরায় শ্রাদ্ধ করিলে, ওজন্বিতা, আার্জায় শৌর্ধয, পুনর্বস্থুতে ক্ষেত্রাদি, পুষ্যায় পুষ্টি, অগ্লেষায় পুত্ররত্ব, মধায় স্বলনমধ্যে শ্রেষ্ঠতা ও ফন্তুধীতে শ্রাদ্ধ করিলে, লৌভাগ্যলাভ হুয়। 
উত্তরফন্তপীতে দানশীল ও পুত্রবান্ হইয়া থাকে। হস্তানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে, সত্যই 
শ্রে্উতাসংঘটন হয়। চিত্রায় রূপ ও অপত্য লা হইয়া! থাকে। ম্বাতিনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে, 
ধাণিজা, বিশাখায় পুত্র ও কামনাপিদ্ধি, অন্থরাধায় চক্রবন্তিতা, জোষ্ঠায় আধিপত্য, মূলির আরোগ্য, 
আষাঢ়ায় সুযশঃ, উত্তরাধাঢ়ায় শৌকশুন্ততা, শ্রাবণায় শুভ লোক সকল লাভ এবং ধনিষ্ঠায 
বিপুল ধন প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অভিজিৎ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে, যাবতীয় বেদে অভিজ্ঞতা 
[ংঘটন, বারুণে শ্রাদ্ধ করিলে চিকিৎদাবিদ্যায় পিদ্ধি সাধন, ব্যতীপাতে কুপ্য অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্য 
উন্ন অন্তান্ত সমুদায় ধাতু, আশ্বনীতে তুরঙ্গম এবং ভরণীতে উৎকৃষ্ট আয়ু প্রাপ্তি হইয়া! খাকে। 
এইজন্যই তত্ববিৎ পুরুষ এই সকল নক্ষত্রে কাম্যপ্রান্ধের অন্ুঠান করিবেন। 

ইতি কাম্যশ্রাদ্ধফলকথন নাম ত্রয়স্ত্রংশ অধ্যায়। 

চতুস্ত্রিশ অধ্যায়। 

মদালনা! কহিলেন, বৎস । এই রূপে গাধু গৃহস্থ সদাচারনিরগ ছইয়!, হব), কব ও আন্গ্রদান 
[রঃলর পিতৃগণ, দ্েবগণ, ভূতগণ, বান্ধবগণ, অতিথিগণ, ভূত্যগণ, পঞ্ু গক্ষী'ও পিপীপিকাগণ ও 
উ্গকগণ এবং অন্থান্ত যে কেহ যাজ্কা করিবে, তাহাদের সকলেরই বিশিষ্ট বিধানে পূজ। ফরিবে। 
নত নৈমিত্তিক ক্রিয়া লঙ্ঘন করিলে, গৃহস্থফে পাঁপভাগী হইতে হয়। 

অপর্ক কহিলেন, মাতঃ! আপনি আমার নিকট,নিত্য ও নৈমিত্তিক এবং নিত্যনৈমিত্তিক 
গুদে অ্রিবিধ কণ্ধী কীর্তন করিলেন। উহা! প্রকুত-পুরুষোচিত। অয় কুলনন্দিনি ! অধুনা আমি 
দাটারশ্রবণে অভিলাবী হুইয়াছি। যাহার অনুষ্ঠান করিলে, লোকে উত্তর লোকেই সুখভাদী 
ইয়া থাকে। পু 
দালসা কহিলেন, আচার পরিপাঁলন করা গৃহস্থের নিত্য কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত । আচাঁর- 
হানের কোন লোকেই সুখসজ্বটন হয় না। ষে ব্যক্তি সদাচারসমুগ্লজ্ঘনপুর:সর সংসার পথে 

১৯ 



৯২. মার্কগের পুরাণ । 

পাঁচালনা করে, ভাহীর ধজ্প, দান, তপন্তা লমুদয়ই অকল্যাণের হেতু হইর! খাফে | ছত়্াচায 

পুরুষ কখনই দীর্ঘ আমু প্রাপ্ত হয় না। এইল্ন্থ সদাচারে যত্ববান্ হওয়া বিধের। সমাচার বারা 

অলক্গণ দুরীকৃত হয়। বৎস! সেই সদাচারের গ্বরূপ কীর্তন করিব। তুমি তদগতচিত্তে শ্রবণ করিয়া, 

তগনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। | 

গৃহস্থমাত্রেরই ভ্রিবর্গসাধনে বন্ধ কর! বর্তৃন্য। ত্রিবর্দের নিদ্ধি হইলে, সাহায় উভয় লোকে 

লিদ্ধিসজ্ঘটন হয়) থাকে । 

আত্মবান্ হইয়া, উপার্জিত অর্থের চতুর্থ অংশ গরলোকসাধন ধর্মের জগ্ঠ সঞ্চয় করিবে। 

অর্ধাংশ ছার আয়সোধন নিভে দানকাদি-কফাধা সন্পদিনা উহ অবশিষ্ট এক ভাগ মল 
ধন'স্বকপে বর্ধিত করিবে । এইরূপ ব্যবহার. করিলেই, অর্থের মফলতা হয়.  অর্থব্যবৃহীরের স্টার, 

পাঁপসািহার জন্য ধর্ম সমু করিবে! কাম্য ও.নিফাম.ভেদে ধর্ম দবিবিধ। তন্মধ্যে নিষ্কাম ধর্ম 

পরলোকে ও কাম্য ধর্ম ইহলোকে ফল প্রদান করিয়া খাকে। গ্রহাবায়ভয়বশতঃ কাম্য ও 

লিষ্ধাম উভয় ধর্মের অবিরোধে অনুষ্ঠান করিবে। ত্রিবর্গের অবিরোধে কামও দ্বিবিধ কথিত 

হইয়াছে । এই ধর্ম, অর্থ ও কাম ইহারা সকলেই পরম্পর যেমন অন্ুবদ্ধ, সেইন্প আবার 

পরম্পর অননুবদ্ধও চিন্তা করিবে। আমি তাহাদের অনুবন্ধাদি বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

ধর্ম এবং ধর্মান্ুবন্ধার্থ ধর্ম আতআ্ার্থের বাধক নহে। এই উভয়ের সহযোগে কাঁম যেমন দ্বিবিধ 

হইয়া থাকে, অর্থাৎ ধর্মানবন্ধ কাম ও অর্থানবন্ধ কাম এই দ্বি'বধ স্বরূপে ব্যবাচ্ছন্ন হয়, কাম দ্বারা 

ধর্ম ও অর্থও তেমনি ছুই ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। | 

রাগ মুহূর্তে গাত্রোখান করিয়া, ধর্ম ও অর্থ, তম্মলক কাঁধ্যরেশ সমস্ত এবং বেদার্থতৰ 

টিস্তা করিবে। অনন্তর শয্য। হইতে উঠিকা, নক্ষত্র থাকিতে, থাকিতে প্রথম সন্ধ্যা ও দিবাকর 

থাঁকিতে থাকিতে, সায়ং সন্ধ্য। বন্দনা করিবে । অনাপৎসময়ে উক্ত নিয়মে উপাসনা! করিবে, কখনই 

ইহার ব্যতিচার করিবে ন!। বন্দনাসময়ে গুচি ও মং্যত হইয়া, প্রাজ্ুখে উপবেশন করিবে। 

অন বাক্য, মিথ্যা কথ। ও পরুষ বচন ত্যাগ করিবে। বৎস! অসৎ শান্ত, অসৎ বাদ ও অনং 

সেবা ও কখন করিবে নাঁ। নিয়তচিত্ত হইয়া, সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে হোম করিবে। উদয় ও আস্তমন 

উভয় সময়েই স্্যবিষ্ব দর্শন করিতে নাই। কেশগংস্করণ, আদর্শদর্শন, দত্তধাবন এনং দেব 

গণের তর্পণ, এই নকল কার্ধ্য পুর্বন্ধে কিতে হইবে। গ্রাম, আবসথ, তীর্থ ও ক্ষেত্র এই নকল 

স্থানে যে পথ দিয়া যাইতে হয়, তাহাতে এবং ক্ষ্ভূমি ও গোষ্ঠ এই উভয় স্থলেও বিষ্টামুত্র ত্যাগ 

ফরিবে না। নগ্ন পরস্ত্রী ও আপনার বিষ্ট। দর্শন কর কর্তব্য নহে। র্জস্বলা স্ত্রীর দর্শন, স্পর্শন 

ও সম্ভাষণ একবারেই ত্যাগ করিবে। জলে মলমৃত্রত্যাগ বা শ্ত্রীপঙ্গ প্রবৃত্ত হইবে না। প্রা 

ব্যক্তি বিষ্ঠা, মুত্র, কেশ, ভন্ম, ঘটাদ্ির খাপরা, তুষ, অঙ্গার, আস্থি, রজ্জু ও বন্ত্রার্দি এবং পথও, 

ভূমি এই সকলের উপর কথন বসিবেন না। 

গৃহস্থ প্রথমে বিভবানুদারে পিতৃগণ, দ্েবগণ, মনুষাগণ ও ভূতগণের অর্চন। করিয়া, পরে 

হয় ভৌজন করিবেন। আচমন করিয়া, বাক্যসংযমপুরঃসর শুচি হইয়া, প্রাজ্ুখে বা) উত্তরমুখে 

বিয়া, তাগতচিত্তে অন্ন ভক্ষণ, কুরিবে। কোনরূপ অপকার বা! উত্তেজন] ব্যতিরেকে কাহারং 

কন নেকোটিবাণ কারিবে না। প্রত্যক্ষ লবণ ও অত্যু্ অন্ন, ত্যাগ করিবে। আত্মবান্ হই 

গমন ও অবস্থান করিতে করিতে বিষ মৃত ত্যাগ করিবে না। আচমন করিয়াও। আর, কিছুমা€, 

ধাইবে না। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় আলাপ বা! বেদাধায়নে প্রবৃত্ত হইবে না! এবং গো, ্রাঙ্গণ। অগনিও, 

আপনার মন্তকও *পর্প করিবে ন।। তৎকালে সুর্য, চত্্র, নক্ষত্র এই সকলও ইচ্ছানুসারে দর্পন 

করাদাহরাভনাসন ভগ্ন শয্যা ও'ভগ্ন পাত্র পরিস্্যাগ করিবে । অভ্যুথানাদি-সৎকার প্রদর্শন" 

সহকারে গুরুদিগকে আমন প্রদান ও অভিবাদনপুরঃসয় অনুকূল সন্ভাষগ এবং অগুগমন করিথে। 

ফখনই প্রতিকূল বাক্য গ্রয়োগ করিবে না। 



চতুন্ত্রিংশ অধ্যায় । ৮৩ 
এক_বন্ে-তোজন.বা. দেবগণের অ্টন করিবে ন1) ব্রান্মণৃদিগকে বাহন করিবে ন1) অগনিত 

শত্রাবাদি ত্যাগ করিবে না) নথ হইয়া কখন ম্লান ব! শয়ন করিবে ন!। ছুই হত্তে কদাচঅন্তক 
কণুয়ন করিবে না, নিষারণ জান বাবদ শিরঃঙান করিবে না, নিরঃসান কিয়া কোন অঙগেই 
তৈল মর্দন করিবে না। অনধ্যায় মাত্রেই বেদাধায়ন করিবে না) ত্রাঙ্ষণ, অনি, গে! ও তর্ষোর 
অভিমুখে কখন মল মৃত্রাদি্টাগি্করিবেনী-দিবাভাগে, উত্তরমুখে ও রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া, 
যেখানে কোনরূপ বিদ্নবাধার সম্পর্ক নাই, তাদৃশ স্থলে যথেচ্ছ মূ পুরীষ ত্যাগ করিকে। পিতা 
মাতা কোনরূপ ছন্কৃত করিলে, তাহা কাহাকেও বলিবে না) জুদ্ধ হইলে তাহাদিগকে প্রসন্ন 
করিবে। অন্য কোন ব্যক্তি তাহাদের পরিবাদ করিলে, ভাহা শ্রবণ করিবে নাঁ। ব্রাহ্মণ রাজা) 
ছংখার্ত, আপন পেক্ষা অধিক বিদ্বান, গুঝিলী, কনিষ্ঠ হইলেও ভারার্ত, মুক, অন্ধ, বধির, 
মন্ত, উন্মনত, পুংশস্চলী, কৃতটবর, বালক ও পতিত এই সকলকে পথ দিবে। দেবালন্, চৈত্যতক় 
চতুঙ্গথ, বিদ্যাধিক, গুরু ও দেবতা ইহাদিগকে প্রদগ্ষিণ করিবে। অস্কের পরিহিত উপানধ, 
বন্ধ ও মাল্যাদি এবং উপবীত, অলঙ্কার ও কমগুলু ধারণ ও পরিধান করিবে ন|। চতুর্দশী, 
অষ্টমী, পঞ্চদশী ও পর্ব সময়ে তৈলাভ্যঙগ ও স্ত্রীনঙ্গ তাগ করিবে। প্রাজ্ঞ পুরুষ পাঁদ ও জঙ্ঘা 
গ্রক্ষিগ্ করিয়া, অবস্থান করিবেন না। পাদ দ্বারা পাদ আক্রমণ এবং পাঁদবিক্ষেপও করিবে না। 
কাহ[রও মন্মারিঘাত করিবে না। কাহারও প্রতি আক্রোশ প্রকাশ ও পিশুন ব্যবহারও করিবে 
ন1। বিচক্ষণ ব্ক্তি দত্ত, অভিমান ও তীক্ষ ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন । মূর্খ, উদ্মন্ত, বিপদগ্রস্ত, 
বিরূপ, মায়াবী, ন্যুনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, ইহার্দিগকে উপহাস ছারা বিদূষিত করিবেন না । পরের প্রতি 
এবং শিক্ষার্থ পুত্র ও শিষোর প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিবে না। গাদ দ্বারা আমন আক্রমণ করিগা, 
উপবেশন করিবে না। সংযাব, কৃশর ও মাংদ কেবল আপনারই জন্ গ্রাস্তত করিবে না। সায়ং 
ও গ্রাতে অতিথি সেব। করিয়া, পরে ভোজন করিবে। 

বাগ্যত হইয়া, পর্ব বা! উত্তর মুখে বসিয়া, দত্তধাবন করিবে। বর্জনীয় দত্তকার্ঠাদি দত্তধাবনার্থ 
ব্যবহার করিবে না। উত্তরশিরা বা পশ্চিমশিরা হইয়া, কখনশঁয়ন করা কর্তব্য নহে। পূর্ব- 
শিরা ও দক্ষিণশিরা হইয়া, শয়ন করিবে। ুরগনুযুক্ত জলে ব! নিশৃকালে কদাচ স্ীর্নি কাঁরবে না। 
গ্রহণাদির সময়েই কেবল রার্রিতে স্নান করিবে। স্নান করিয়া, বস্ত্র বা পাঁণি দ্বার! গাত্র মার্জন, 
কাঁরবে না। আর্ত কেশ বাঁ আর্ত বস্ত্র বেগে কম্পিত করিবে না। জ্ঞানী ব্যক্তি কখন ম্বান ন৷ 
করিয়া, অন্থুলেপন গ্রহণ করিবেন না। রক্তবর্ণ, অথবা কৃষ্বর্ণ কিন্বা চিত্রিত বস্ত্র পরিধান 
করিবে না। উত্তরী ও পরিধের এবং. অলঙ্কার এই সকল উপ্টা করিয়া পরিতে. নাই। 
শাহীন ও অতান্তর-জীর্ি বা ছিন্ন বসন ত্যাগ করিকে। কেশ ও কীটযুক্ত, কু, কুকুর কর্তৃক 
নিরীঙ্ষিত ও অবলেহিত, সারোদ্ধরণ প্রযুক্ত দুষিত এরূপ অন্ন, পৃষ্ঠমাংস, বৃথামাংস, বর্জনীয় 
মাংদ তক্ষণ_ করা অবিধি। বৎস! প্যযষিত ও চিরোধিত অর্থাৎ অনেক দিনের বাদী ভক্ত 
অর্থাৎ ভাত ভক্ষণ করিতে নাই। প্রত্যক্ষলবণ সর্ববহোভাবে বর্জন করিবে। 
. িষ্টক শাক: ইঙ্ষু, দুগ্ধ এই কলের অথবা মাংসের বিকার চিরোধিত হইলে, ভক্ষণ করিবে 
না। র্ষ্যের উদয় ও অস্তমন সময়ে শয়ন করিতে নাই। আসান করিয়া শয়ন করিবে না) 
বসিয়! বলিয়!ও নিদ্রা! যাইবে না? অন্যমনা হইয়াও শয়ন করিতে নাই।' শয্যায় বা ভৃতলে 
শব করিয়া উপহেপন করাকর্তায নহে। উত্তরীয় না পরিয়া অথবা কণা কহিতে কথিতে 
অথবা! যাহার! দেখিতেছে তাহাদিগকে ন] দিয়া, ভোজন করিবে না। সায়ংকাজে ও প্রাত;ক[তে, 

বথাবিধি নান করিয়া! ভোঞ্জন করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি পরদারগমন পরিহার করিবেন। যেহেতু, 
পরদার ঈর্মন করিলে” লোকমাত্রেরই ইষ্টাপুর্ত ও আহু ক্ষয় হইয়) থাকে পুকুষ্রে পক্ষে গর" 
দার়াভিমর্ষণ যেমন আযুক্ষয় করে, ঈদৃূশ আর কিছুই নাই। ... 

দেবগণের অর্চন! ও গুরুগণের অতিবাদন। সর্মতোভাবে কর্তব্য। সেইন্সপ, সর্ধতে ভাবে 



৮৪ মার্কগ্ের পুরাণ। 

আচমন করিয়া, অন্নভক্ষণক্রিয়। সম্পাদন করিবে । বৎস! ফেনহীন, গন্ধহীন, অলহীন, পবিত্র 
সলিল আদরপূর্বক গ্রহণ করিয়া, পুর্বমুধ বা উত্তরমুখ হইয়া, আচমন করিবে। জলমধ্য 

হইতে, বাদগৃহ হইতে, বন্মীক হইতে, মুষিকের গর্ত হইতে এবং শৌচক্রিয়া করিয়া, ফেলিয়। 
গিয়াছে, এরূপ মৃত্তিক। হইতে মৃত্তিক! গ্রহণ করিবে ন!। সমাহিত চিত্তে হস্ত পদ্ প্রক্ষালন ও 
সম্যক রূপে অত্থযক্ষণ অর্থ1ৎ বারিবিন্দু বর্ষণ করিয়া, উভয় জানু মোটনপূর্বক আমীন হইয়া, 

তিন বা চারিবার জলপান করত আচমন করিবে। মুখের প্রান্ত ও গহবর এবং মস্তক ছুইবার 

মার্জন করিয়া গুচি হইয়1, সম্যক রূপে আঁচমনপুর্বক ক্রিয়া করিবে। দেবগণ, খধিগণ ও পিতৃগণ 

ইন্ঠাদের কার্ধ্য সর্বদা যত্বসহকারে সমাহিত চিত্তে সাধন করা কর্তব্য.। ক্ষোতন অর্থাৎ স্টাচি 
হইলে, নিঠীবন অর্থাৎ থুথু ফেলিলে এবং বস্ত্র পরিধান করিয়া, আচমন করিতে হইবে। ক্ষোতন, 
অবলেহন, নিষ্ঠীবন ও বমন ইত্যাদি ঘটিলে আচমন, গো পৃষ্ঠম্পর্শন ও হুর্য্য দর্শন এবং দক্ষিণ কর্ণ 
অবলম্বন করিবে। পুর্র্ব পূর্বের অভাব হইলে, পর পরক্রমে ঘথামস্তব এই সকল সমাহিত করিবে। 
পুর্কবোক্তের অগাবে পরপরবত্তী ক্রিয়া প্রশস্ত হইয়া থাকে । 

দ্ত দ্বারা দত্ত ঘট্টন অথব! আপনার দেহ তাড়ন করিবে না। উভয় সন্ধ্যায় শয়ন, অধ্যয়ন, 
ভোজন এবং সন্ধ্যা সময়ে মৈথুন ও প্রস্থান এই দকল ত্যাগ করিবে। তাত! পূর্ববাহ্নে দেবগৃণ্র 
ও মুধ্যাে, মনুষ্যগণের এবং পরাহে_ পিতৃগণের ভক্তিসহকারে পুজা করিবে। শিরঃমানপূর্বক 
পিতৃগণের ও দেবগণের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। গ্রা্থুখ ব| উদঘুখ হইয়! শ্শ্রকীর্ধ্য করিবে। 
সতকুলসন্তৃতা হইলেও রোগিণী, অঙ্গহীন। বিক্কৃতা, পিঙ্গলবর্ণ।, বাচালা ব! সর্বদূষিতা কন্তাকে 

পরিগ্রহ করিবে না। সর্বাসঙ্গম্পন।, সুন্দরন[সিকাবিশিষ্টা, সর্বলক্ষণশলিনী কন্তাকে উদ্বহন 

করিবে । পিতামাতার সপ্তমী ব পঞ্চমী কন্তাকেই বিবাহ কর। কর্তব্য। স্ত্রীর রক্ষা করিবে, 
ঈর্ষা! ত্যাগ করিবে, দিবলে শয়ন ও মৈথুন পরিহার করিবে, যাঁহীতে পরের সস্তাপ.জম্মে এবং প্রাণি 
গণের পীড়া সম্ভাবিত হয়, এরূপ বর্ম্মও বর্জন করিবে । চারি রাত্রি রজস্বলা স্ত্রীর সহবাস ত্যাগ- 
কর। সকল বর্ণেরই কর্তবা। আবার কন্তাঁ না! জন্মে, এরূপ ইচ্ছা! থাকিলে, পঞ্চম রাত্রিতেও 
তাহার সহব।স করিবে না। বৎস! ষষ্ঠ রাত্রিতেই গমন করিবে । কেন না, যুগারাত্রিই প্রশস্ত। 

যুগ্ররাত্রিতে গমন করিলে, পুত্র ৪ অধুগ্মরাত্রিতে কন্ত৷ জশ্মিয়। থাকে ) 'অতএব পুত্রলাভে অভি- 
লাষ থাকিলে, যুগ্রাত্রিতেই সর্বদা সংবেশন করিবে। পূর্বান্ছে স্ত্রীসঙ্গ করিলে, বিধর্মী পুত্রের 
জন্ম হয় এব সন্ধ্যাকাঁণে নপুংসক হইয়। থাকে। 

বৎস! ক্ষুরকন্ম, বমন, স্ত্রীনন্তোগ এবং শ্মশীনভূমিতে গমন করিলে, সবন্ত্ স্নান করিবে। 

দেব, বেদ, দ্বিজাতি, সাধু, সত্যশীল, মহাত্মা, পিতামাতা, পতিব্রত। রমণী, যক্তশীল, তপস্থী, 
ইহাদের পরিবাদ ব! পরিহাস করিবে না। কোন শবিনীত ব্যক্তি ইহাদের নিন্দা, করিলে, তাহ 
গুনিবে না । উৎকৃষ্ট ও নিক এই উভয়ের শষ্য! ও আসনে উপবেশন করিবে না । অমঙ্গল্য-বেশ- 
উনিও ৮৪ সুরভি জুল রাজার 
ধারণ ও অনঙ্গল্য-বাক্া-প্রয়োগ পরিহার করিবে। শ্বেতবন্ত্র ধারণ, ও. শ্বেতপুষ্প্ ব্যবহার করিবে। 

উদ্ধত, উন্মন্ত, মূঢ়, অবিন্ীত, অশীল, চৌধ্যাীদিদুষিত, অতিব্যয়শীল, লুব্ধ, বৈরী, বন্ধকী, 
বন্ধকীর পতি, বলবান্, নীচ, নিন্দিত, হীনভাবাপন্ন, সর্ধশঙ্কী ও দৈবপর এই সকলের সহিত 
মিত্রতা ব1 ইছাঁদের সহবাসে বাস করা পণ্ডিতের কর্তব্য নহে। সদাচারাবলম্বী সাঁধুগণেরই সহিত 
মৈত্রী করিবে । প্রাজ্ঞ, অখল, শক্তিসম্পন্ন ও কাধ্যে উদ্যেগশালী ব্যক্তিদ্রিগেরই সহিত সখিতা- 
সুত্রে বন্ধ হইবে। ন্ুস্বৎ, দীক্ষিত, রাঁদা, স্লাতক ও শ্বশুর এবং খত্বিক এই ছয় পুজ্য ব্যক্তি গৃহে 
সমাগত হইলে, পূজা করিবে। প্র্থৎসরোধিত দ্বিজাতিদ্দিগকে অতন্ত্রিত হইয়া, বিভবান্ুদারে 

1 মধুপর্ক দ্বারা যথাকালে অর্চন করা কর্তব্য এবং শ্রেয়োলাভে "অভিলাষ থাকিলে, তাহাদের 
আজ্ঞানুৰর্তী হইবে। তাহারা তিরস্কার করিলেও, ধীমান্ ব্যক্তি তাঁহাদের সহিত কখন বিবাদ 
করিবে না। 



চতুস্ত্িংশ অধ্যায়। ্ 

সম্যগ্রূপে গৃহার্টনা করিয়া, যথাস্থানে যথাক্রমে অন্ধির বিশেষরূপে পূজা ও ক্রমাহুসারিদী 
নাহতি প্রদান করিবে। ব্রদ্ষের উদ্দেশে প্রথম আহুতি, গ্রজাপতির উদ্দেশে দ্বিতীয়া, গুহগণের 
দেশে তৃতীয়া, কশ্তপের উদ্দেশে চতুর্থী ও অনুমতির উদ্দেশে পঞ্চমী আহত প্রদান করিয়া, 
রে গৃবলি, দান করিবে । আমি পূর্বে তোমার নিকট নিত্যকর্মক্রিয়াবিধি উপলক্ষে যাহ? 
লিয়াছি, তদহুসারে বৈশ্বদেৰ বলি প্রদান করিতে হইবে। সেই বলিগ্রকরণ শ্রবণ কর। 

নবিভাগাহ্সারে দেবগণের উদ্দেশে পৃথক পৃথক ক্রমে বলি প্রদান করিতে হইবে। তজ্জন, 
রিত্রীর ধারক অনস্ত ও বায়ু ইহাদের উদ্দেশে তিনটী বলি প্রদান করিয়া, প্রাচ্যাদিক্রমে 

ধৃতিদিকে দিক্ সকলকে এবং উত্তরদিকে ব্রহ্ধা অস্তরীক্ষ, সুর্য, বিশ্বদেবগণ, বিশ্বভৃতগণ, উধা, 
তপতি, ইহাদ্দিগকে যথাক্রমে বলি দিবে । পরে, শ্বধ। নম, এইপ্রকার কহিয়া, পিতুগণের 
দেশে দক্ষিণদিকে বলিপ্রদান করিতে হইবে । পরে অন্নাবশেষ কামনা করিয়া, অপসব্যকর- 
1নস্তর বাধুকোণে, যট্ষ্ৈতত্বা, ইত্য।দি মন্ত্রে যথাবিধি জলদান করিবে। পরে অঙ্নাগ্র উত্থিত ও 
স্তকার কল্পন! করিয়া, বিধি ও ন্তাঁয়ান্থুলারে ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে হইবে। তৎপরে, শ্বশ্ব 
টীর্ঘ সহায়ে বথাবিধি কর্ম নিষ্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে। ব্রাঙ্ধ্যতীর্থ দ্বার! দেবাদির উদ্দেশে আচমন 
ঈরিবে। দক্ষিণ হস্তের অন্গষ্ঠের উত্তর দিকে যে রেখা আছে, তাহাই আচমনের জঙ্থ-ত্রাযতী ধর 
বলিয়া বিখ্যাত। তর্জনী ও অঙ্ুষ্ঠ এই উভয়ের অন্তর বিভাগ পিতৃতীর্ঘ। নাদীমুখ ব্যতিরেকে 
সার সকল সময়েই উহীর হবারাপউগরৈর “উদ্দেশে তোয়াদ দীন কাঁরবৈ। অঙ্ুুলীর অগ্রভাগে 
দবতীর্বীবরাজমাঁন আছে। তাহা দ্বারাই দেবগণের ক্রিয়াবিধি সমাঁধা করিবে। কনিষঠা্ুলির 
মূলে কায়নামুক 'ভী7--ইইা দ্বারা প্রজাপতির কাধ্য নিষ্পাদ্ন করিবে। এই রূপে উন্নিখিত, 
তীর্ঘ সকল দ্বারা দেবগণের ও পিতৃগণের কার্ধ্য করা কর্তব্য। অন্য তীর্ঘ স্বারা স্বাদ] কখন করিবে 
নী" ব্রা্গ্যতীব স্বারা-অচির্মন করা প্রশস্ত । পৈত্রতীর্থ দ্বারা পিতৃগণের, দেবতীর্ঘ বারা দেব্গণের . 
ও কারতীৰ বারা গ্রঞ্জীপিতির কাধ এবং নানদীমুখের পিতোোদকক্তিয়া সম্পীদন করিবে। বিচক্ষণ 
বাকি জল ও আদ্ধি ধু ধারণ করবেন না। গুরু ও দেবগণের অভিমুখে কখন পাদ প্রসারণ 
বর্তব্য নহে। অঞ্জলি দ্বারা জলপান ও বৎদকে স্তনদান প্রবৃত্ত গাভীকে আহ্বান করিতে নাই। 

গুরুই হউক, আর লঘুই হউক, সব্ধাবিধ শৌচ কাধ্যই ত্বরাপর হইয়। সম্পন্ন করিবে। মুখ দ্বার! 
অনলে ফুৎকার প্রদান কর! বর্তব্য নহে। বদ! যেখানে খণদাতা, বৈদ্য, শ্রোত্রিয় ও সজল নদী 
এই চারিটা নাই, সেখানে বাপ করিবে না । যেখানে বলবান্, জিতশক্র, ধর্মতত্পর রাজার বাস, 
নেই স্থানে নিত্য বাদ করিবে। কুরাজার রাজ্যে স্থখ কোথায়? যেখানে দুর্জয় রাজার বাস, 

যেখানকার ভূমি শস্তবতী, যেখানকার পৌরগণ সুনত্যত ও মতত স্ায়পথে প্রবৃ্ত এবং লোক 
সকলও মৎসরশুস্ত, সেখানে বাঁ করিলে, সুখোদয় হুয়। যে রাষ্ট্রে কৃষকেরা প্রাঃই অতিভোগী 

নয়) এবং যেখানে নাঁনাপ্রকার ওষাঁধ জন্মে, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেইথানেই বাম করিবেন। বৎস! 

যেখানে জিগীষাবান্, পূর্ববৈব ও সতত উৎসবমত্। এই ত্রিবিধ লোকের বাস, গেখানে বাস 
করিবে না। পঞ্তিত ব্যক্তি সর্ব! সুশীল সহবাঁসির মধ্যে বাস করিবেন। পুত্র! এই আম তোমার 

হিতকামলায় সমস্তই বলিলাম। 

ইতি সদাচার নাম চতুন্ত্ংশ অধ্যায়। 
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মদলসা! কহিলেন, এক্ষণে বর্জ্য ও অবর্জ্য দ্রব্যের প্রতিক্রিয়! বর্ণন করি, শ্রবণ কর। পরা 

বিত অন্ন, চিরসংগৃহীত স্সেহাক্ত দ্রব্য এবং স্নেহহীন যব গোধূম ও গোরসের বিকার ভক্ষণ করিবে 
না। শশক, কচ্ছপ, গোধা, সঙারু, গণ্ডার ইহাদের মাংল তক্ষ্য, আর গ্রাম্য শুকর ও গ্রাঙ্ধয 
কুকুট অভক্ষণীয়। ব্রাহ্মণগণের জন্য শ্রান্ধে পিতৃদেবাদির যে শেষ থাকে এবং দেবষজ্ঞাদিতে 
প্রদত্ত ও ওুঁষধার্থ সংগৃহীত মাংস ভক্ষণে দোষ নাঁই। 

শঙ্ঘ, প্রস্তর, শ্বর্ণ, রূপ্য, রজ্জু, বস্তু, শাক, মূল, ফল, দ্বিদল, চর্ম, মণি, বজ, প্রবাল, মুক্তাফল 
ও মনুষ্যগাঁ্র এ সকল সলিল দ্বারা ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইয়া! থাকে । জলঘ্বারা লৌহনির্মিত দ্রবা 

জাতের সংঘর্ষণ দ্বারা ও প্রস্তরের উঞ্ সলিল দ্বারা সন্েহভাগ্ড সকলের শুদ্ধি সম্পাদিত হয়। 

কুর্প, ধাগ্ত, অজিন, মুল, উলৃখল ও সংহত বন্ত্তু জলে মগ্ন করিয়া, প্রক্ষালন করিলে, শুদ্ধ 
হয়। সর্ববিধ বন্কল মৃত্তিকা ও জল মংযোগে শুদ্ধ হইয়া থাকে। তৃণ, কাষ্ঠ ও ওষধি নকলের 
প্রোক্ষণ দ্বার! শুদ্ধি করিতে হয়। মেষলোমজ বস্ত্র এবং কেশ কোনরূপে উপহত হইলে, জলমিশ্রিত 
সর্ষপ বা তিলের কক দ্বার! পবিত্র হইয়া থাকে। জল ও ভনম্ম দ্বার কার্পাসনির্ষিত দ্রধাজাত 

গুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। দার, দত্ত, অস্থি, শৃঙ্গ, এই নকল ভক্ষণ দ্বার! গুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
মৃত্তিকানির্মিত ভাগাদি পুনঃপাঁকে শুদ্ধ হয়। ভিক্ষাত্রব্য, শিল্পকারের হস্ত, পণ্য ও রমণীমুখ 
স্বভাবতই শ্ুদ্ধ। রথ্যাগত, অবিজ্ঞাত, দরাঁসবর্গাদি কর্তৃক আনীত দ্রব্য বাক্যমাঁত্রেই শুদ্ধ হইয়া 
থাঁকে। অতিগ্রভৃত, বালক এবং বৃদ্ধ ও আতুরগণের কার্ধ্য স্বভাবতই শুদ্ধী। কর্াত্তে অঙ্গার 
শালা, যাহার শিশু আজিও স্তন ছাড়ে নাই এরূপ স্ত্রী এবং গন্ধহীন-বুদ্বুদহীন ও আ্োতোজল অশুদ্ধ 
নহে। লেপন, উল্লেখন, অর্থাৎ চচিয়! ফেলা, কলসেক, সংমার্জন ও অর্চন দ্বার] স্বগৃহ শুদ্ধ 
হইয়া! থাকে। মৃত্তিকা, জল ও ভন্ম দ্বারা ধৌত করিলে, কেশ-কীট-সংস্ৃষ্ট, গোগণ কর্তৃক 
আগ্রাত এবং মক্ষিকান্থিত স্থান বা দ্রব্য শুদ্ধি লাভ করে। অয্দ্বার! উহুষ্বর-নির্শিত দ্রব্য সকলের 
ক্ষার দ্বার রঙ্গ ও সীদকের,ঃভস্ম ও অনু দ্বারা কাংসের এবং মৃত্তিক! ও জল দ্বারা অমেধ্যাক্ত দ্রব্যের 
গন্ধ হরণ করিলে এবং অন্থান্ত দ্রব্যের বর্ণ ও গন্ধ অপনোদন করিলে, শুদ্ধি সংসাধিত হয়। 

পৃথিবীস্থ, অবিকৃত ও গোগণের তৃপ্তিকর জল শুদ্ধ। চগাল ও ক্রব্যাদাদি কর্তৃক নিপাতিত 
ভক্ষ্য জীবের মাংসও ম্বতাবতঃ শুদ্ধ। তাত! পথিমধ্যে পতিত চেলাদি বাতাস দ্বারাই গুদ 
হইয়া থাকে । ধুলি, অনি, অশ্ব, গো, ছাধা, সুরধ্যচঙ্ত্রাদির রশ্মি, বায়ু, মহী, বিন্দু ও মক্ষিকার্ 

ছুষ্ট সংসর্গেও দুষিত হয় না। অজ ও অশ্ব ইহাদেরমুখ শুদ্ধ। গোবৎমের আনন শুদ্ধ নছে। 
গোমাতার মৃত্র ও পুরীষ শুদ্ধ । যে সে প্গী কর্তৃক পাতিত ফলও শ্রন্ধ। আসন, শয়ন, যাঁন, নৌকা, 
পথের তৃণ, এই সকল দ্রব্য চন্দ্র ও সর্ধ্যের কিরণে এবং বাষু সহায়ে পণাদ্রব্যের স্তায় শুদ্ধ হই! 
থাকে। পথগমন, সান, ক্ষোতন, পান ও মূত্র পুরীষাদ্দে বিসর্জন ইত্যাদি ঘটনায় বস্ত্র পার 

বর্ন করিয়া, যথান্ত।র়ে আচমন করিবে । পথ, কর্দম, জল, ইষ্টকরচিত ও কর্দমনির্দিত দ্রব) 

কোনরূপে দূষিত পদার্থ সংসর্গে দুষিত হইলে, গবনসংসর্গে ই শুদ্ধ হইয়া থাকে । রাশীকত এ 
অল্প অংশে দূষিত হইলে, অগ্রভাগ উদ্ধৃত করিয়া, ত্যাগ করিবে। অবশিষ্ট অংশের জল ও মৃদ্ধিকা 
দ্বারা আচমন পূর্বক প্রোক্ষণ করিলে, শুদ্ধি সমাহিত হইবে। 

ুষ্ট ভক্ত অজ্ঞানপূর্ববক ভক্ষণ করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে) জ্ঞানপূর্র্বক ভক্ষণ করিণে। 
সেই দোষের যথাবিধ প্রীয়শ্িত্ত করিতে হইবে। রজন্বলা সর, অশ্ব ও শুগালাদি, লৃতিক, 

হা 
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চণ্ডাল, শববাহফ ইহার্দিগকে স্পর্শ করিলে, শৌঁচার্থ স্নান করিবে। সন্গেহ মনুষাস্থ স্পর্শ করিয়া, 

, ঙ্গান করিবে, শুদ্ধিলাভ হুইয়! থাকে । নিঃন্সেহ অস্থি স্পর্শ করিলে, আচমনপূর্ববক গো স্পর্শ ও 
সুর্য দর্শন করিবে। তাহ! হইলেই শুদ্ধ হইবে। প্রাজ্ঞ ব্যাক শোণিত, নিষীবন ও উদ্বর্তন 
লঙ্ঘন এবং বিকালে উদ্যানাদিতে অবস্থিতি করিবেন না। লোকবিগরঠিত। ও অবীর! স্ত্রীর সহিত 
আলাপ করা কর্তৃবা নহে। উচ্ছিষ্ট, ঝিষ্া, মৃত্র ও পাদসলিল গৃহের বাহিরে নিক্ষেপ করিবে। 

পঞ্চ পিও উদ্ধার না করিয়া, পরজলে স্নান করিবে না। গঙ্গা, হূদ ও সরিৎ এবং দেবখাত 
সকলেই স্নান করিবে । দেবতা, পিতৃগণ, সৎশান্্র, যজ্জ, মন্ত্র ইত্যাদির যাহারা নিন্দা করে, 
তাহাদের ম্পর্শন বা সম্ভাষণ করিলে, সর্ধ্যদর্শন করিয়া, শুদ্ধিলাভ হয়। রজস্বলা, চণ্ডাল, পতিত, 
শব, বিধন্ী, নবগ্রন্থতাঁ ক্লীব, বিবস্ত্র ও অস্তাবসারী, প্রসবসংক্রান্ত দ্রবা সকলের ধহিনিঃসার ক, 
পরদাররত ইহাদিগকে দর্শন করিলে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এ্রব্ূপে সূর্যযদর্শন করিয়াই শুদ্ধিলাভ করি- 
বেন। অভোজ্ব দ্রব্য, নবগ্র্তা স্ত্রী, ক্লীব, মার্জার, ইনদুব, কু্ধুর, কুক্ুট, পতিত, পরিত্যক্ত দুষিত দ্রব্যাদি, চণ্ডাল, মৃতহারক, খতুমতী ও গ্রাম্যশৃকর এবং স্থতিকাশৌচদূষেত পুকষ এই 
সকলকে স্পর্শ করিলে, স্নান করিয়াই, শুদ্ধিলাভ হয়। 

যাহার গৃহে অন্থদিন নিত্যকর্শের হানি হয়, যে ব্যক্তি ব্রাঙ্ণগণের পরিত্যক্ত সেই নরাধম 
এবং সেই পাপী। অতএব নিত্যকর্ম্ের কখন হানি করিবে না। নিত্যকর্মথ না করিলে, বন্ধ সংঘটিত 
হয়। কেবল মরণ ও জনন সময়ে তাহার অকরণে দোষ হয় না। মরণ ও জননাঁশোচে ব্রাঙ্গণ 
দশ দিন দান হোমাঁদি নিত্যকর্ম্ণ ত্যাগ করিবেন। ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিন, বৈষ্ঠ পনর দিন এবং 
শৃদ্র একমান নিতাকর্ম্ম বিবঞ্জিত হইবে। অতঃপর সকল বর্ণ ই যথাশান্ত্র নিজ কার্ধ্য করিবে। 
স্বগোত্রীয় ব্যক্তিগণ মৃতদেহ বাহিরে দগ্ধ করিবে। প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও নবম দিনে প্রেতের 
উদ্দেশে জলদান এবং চতুর্থ দিনে তন্ম ও অস্থি চয়ন করিবে। সঞ্চয়নের পর তাহাদের অঙগম্পর্শ 
বিধের়। সমানোদক ব্যক্তিগণ সঞ্চয়নের পর সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পাদন করিবেন। মৃতাছে সপিগ- 
গণের এবং মমানোদক 1৪ গোত্রিকগণের স্পর্শ করা বিধেয়। শশ্ত্র, সলিল, উদ্বদ্ধন, অগ্নি, বিষ, 
গ্রপাত ইত্যাদি বার! মৃত হইলে, গোব্রজ ও সমানোদকগণের একনক্ষত্র মাত্র অশৌচ। বালক, 
দেশাস্ত্রস্থ ও প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তির মরণে সদ্যঃশৌচ। কেহ কেহ তিন দিনও অশৌট 
বলিয়। থাকেন। এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর যদি তাহার অশৌচের মধ্যেই আর এক সপিগ্ডের 
মু হয়, তাহা হইলে, প্রথম ব্যক্তির মৃত্যুদিন ধরিয়াই, পর ব্যক্কির অশৌচাস্ত প্রভৃতি কার্য্য 
সকল সমাধা করিতে হইবে। জন্ম বা সুতিকাশৌচেও সপিও ও সমানোদকগণের এইরূপ 
বিধির অন্থুদরণ বিহিত হইয়াছে । পুত্র জন্মিলে, পিত| সবস্ত্র শান করিবেন। এক জনের 
জন্মের পর আর একজন জন্মিলে, প্রথম জাতের দ্রিনেই শুদ্ধি সাধিত হুইয়৷ থাকে । সকল 
বর্ণই যথাবিধি দশ. দ্বাদণ, মাপার্ধ ও একমাস সংখ্যক দিন অবলম্বন করিয়া, স্বত্ব বর্ণ বিহিত 
কিয়া নিষ্পাদন করিবে। রর 

তৎ্পরে প্রেতের উদ্দেশে একোন্দিষ্ট বিধান করিবে। তৎকালে মনীষী ব্রাঙ্মণগণকে প্রেতের 
উদ্দেশে দান করা কর্তব্য। লোকে যাহা কিছু অভীষ্টতম এবং গৃহে যাহ। কিছু প্রিয় দ্রবা থাকে, 
তৎসমস্ত পুণ্যবান্ ব্রাঙ্ষণকে দান করিবে। দান করিলে, তাহার অনস্ত ফল লাভ হয়। দিবস 
পূর্ণ হইলে, সকল বর্ণ ই সলিল, বাহন, আযুধ, প্রতোদ ও দণ্ড স্পর্শ করিয়া, সম্যব্ রূপে, ক্রিয়] 
সমাধানাস্তর গুচি হইয়া স্বশ্ব-বর্ণধর্্-নিদিষ্ট উপাদান ও ক্রিয়া সম্পাদন করিব্রে। তাহাহইলে 
উতয় লোকে মঙ্গললাভ করিতে পারিবে 

নিত্য বেদ অধ্যরন করিবে) বিশেষরূপে হিতাহিত.বিবেচনা সম্পন্ন হইবে, ধর্্মানুলারে ধন 
অর্জন করিবে এবং যত্বলহকারে বাগক্রিয়ায় প্রবৃত্ত ছইবে। বৎস! যাহা করিলে, আত্মা ভুু- 
শি না হন, তাদৃশ কাধের অনুষ্ঠান করিবে। তাহাতে শঙ্কা! করিবে না। যাহ! মহাজনে গোপ. 



৮৮ ,. মার্কগেয় পুরাণ । 

নীয় নহে, তাহারও সংবিধানে নিঃশক্কে প্রবৃত্ত হইবে । গৃহবাসী পুরুষ এইনধপ আঁচরণে নির্ 
হইলে, ধর্ম, অর্থ ও কাম সিদ্ধি সহকারে উভয়লৌকিক মঙ্গলসমুদ্ধি লাত করেন। 

ইতি বজ্জ্যাবর্জ্য নাম পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। 

ষট্ত্রিংশ অধ্যায় । 

গুপ্ধ কহিলেন, জননী এইরূপে অন্থশাঁসন করিলে, যৌবনে পদার্পণপূর্বক খতধবজনন্ন 
সমাগ্বিধানে দারপরিগ্রহ করিয়া, পুত্র সকল সমুতপাদন ও যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান সহকারে সর্ব- 
কাল পিতার আজ্ঞান্ুপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বহুকাঁলপর্যযবসানে চরম বয়সে উপ- 
নীত হইয়া, গতধবজ্জ ভার্য্যার সহিত বনগমন কামনা করিয়া, তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করি- 
লেন। তখন মদাঁলস! পুত্রের কামোঁপভোগনিবৃত্তিবাপনায় তাহাকে এই শেষবাক্যে কহিলেন, 
ৰস! গৃহী শ্বভাঁবতই মমতামাত্রপরায়ণ। সেইজন্য ছুঃখের আম্পদীভূত হুইয়! থাকে । অতএব 
গৃহ ধর্মের অন্ুসরণপূর্ববক রাজ্য করিতে করিতে, যখন তোমার প্রিয়বন্ধুর বিরহ জনিত, অথবা শক্র- 
কত ব্যাঘাতজনিত কিম্বা! বিত্তবিনাশজনিত অসহা ছুঃখ উপস্থিত হইবে, তখন আমার গ্রদত্ত এই 
অঙ্গুরীয় হইতে নিষ্বর্ষণ পূর্বক পত্রমধ্যে সুক্মাক্ষরে সন্নিবেশিত শাসন পাঠ করিবে । এই বলির 
তিনি মণিময় অঙ্গুরীয় প্রদান ও গৃহস্থ ব্ক্তির উপযুক্ত আশীর্বাদ প্রয়োগ করিলেন । অনন্তর কুব- 
লয়াখ ও দেবী মদালসা পুত্রকে সেই রাজ্যদানপূর্বক তপশ্চরণ নিমিত্ত কাননে সমাগত হইলেন। 

ইতি মদালসোপাখ্যান নাম ষট্তিংশ অধ্যায় । 

সপ্ুত্রিংশ অধ্যায়। 

ধর্দাকা অলর্ক স্তায়মার্গান্থসারী হইয়া, পুত্রনির্বিশেষে প্রঙ্গাগণের অনুরঞ্জন সহকারে 
পালন করিতে লাগিলেন। তাহার! শ্ব স্ব কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। তিনি ছুষ্টগণের দণ্ড ও 
শিষ্টগণের পালন করত পরম প্রীতি লাভ এবং প্রধান গ্রধান যজ্ঞ সকল সম্পাদ্দন করিলেন। 
তাহার ওরসে পুত্র নকল সমুৎ্পন্ন হইল। তাহারা সকলেই মহাবল পরাত্রান্ত, ধর্দাত, মন্থাস্মা 
ও অসৎ পথের একান্ত বিদ্বেষ্টা। তিনি আত্ম-জয়-সহকারে ধর্মের সহিত অর্থের ও অর্থের 
সহিত্ত ধর্মের পরিপালন এবং এই ন্উভয়ের অবিরোধে বিষয়সন্তোগে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে 
ধর্ম, অর্থও কামের এঁকান্তিক চিত্তে অনুসরণ পূর্বক পৃথিবী পালন করিতে করিতে তাহার 
বহুবর্ষ একদিনের স্তায়, অতিবাহিত হইল। পরম প্রীতির আম্পদ বিবিধ বিষয় সম্ভোগ করিয়াও, 
তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত এবং ধর্ম ও অর্থ উপার্জন করিয়াও, অলঘুদ্ধি সমাগত হইল না। 

তাহার স্বাুনামক যে ভ্রাতা বনবালী হইয়াছিলেন, তিনি শ্রবণ করিলেন, অলর্ক বিষয় 
স্থথদস্তোগে মত্ত ও ইন্দ্রিয়ের পরতন্ত্র হইয়! পড়িয়াছেন। এই কারণে তিনি তাঁহার তথজ্ঞান- 
সমুৎ্পাদনকামনায় বহৃক্ষণ চিস্ত| করিয়া, অবশেষে তাহার বিপক্ষের আশ্রয় লওয়াই শ্রেয়র 
মনে করিলেন। তখন তিনি নিজে রাজ্যপ্রাপ্থি জন্ত মহাবল-বলবাহুন-সম্পন্ন কাশিরাগের 

বহুবার শরণাপন্ন হইলেন। তদনুনারে কাশিপতি ক্লর্কের গ্রতিকূলে সৈল্তোদ্যোগ রি 
এই বলিয়। তাহার নিকট দুত পাঠাইলেন, যে, তুমি সবাহকে রাজ্য দাও। | 



সগ্তত্রিংশ অধ্যায়। ৮৯ 

্ধর্্মবিৎ 'লর্ক ভাঁহাতে সম্মত না হইয়া, কাঁশিপতির দূতকে প্রত্যুতয়' করিলেন, মদীয় 
, অগ্রঙ্জ আমার নিকট আসিয়া, সৌহাদিসহকাবে রাজা যাল্! করুন। নতুবা আমি আক্রমণ- 

ভয়ে শ্বরমাত্র ভূমিও সম্প্রদীন করিব না। শ্রীমান্ সথবাহ্ যাজ্জঞা। করিলেন না। কেন না, যাঙ্ক। 
্ষত্রিয়ের ধর্ম নছে। একমাত্র বীর্য্যই তাহার ধর্ম বা অবলম্বন। অনন্তর কালিপতি সমস্ত সৈচ্কে 
পরিবেষ্টিত হইয়া, মহীপণ্ত অলর্কের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অভ্যাগত তষ্টলেন এবং তাহার 
গন্তরগ্গগণের লহিত সম্যক্ রূপে মিলিত হইয়া, পরে তাহাদের মন্যতম ভূতাগণ সহাদ্সে সমাক্- 

রূপে আক্রমণ করিয়া, তাহাকে বশে আনয়ন এবং তদীয় রাষ্ট্ররোধপুরঃসর সামস্ত সকলকে 

নিগীড়িত, ছুর্গপাল ও আটবিকর্দিগকে বশীকুত এবং কাহাকে ধনদান দ্বারা, কাহাকে তেদ দ্বারা, 

কাঁহাকে সাম দ্বারা আয়ত্ত করিলেন। এইরূপে পরচাক্র নিগীড়িত হওয়াতে, অঙ্ক ছুর্বল ও 

্ীণকো হইয় পড়িলেন এবং তদীয় পুরও বৈরিকর্তৃক অবরুদ্ধ হইল। দিন দিন কোহক্ষয় ও 
বৈরিকৃত সম্পীড়ন, এই উর্ভয় কারণে তিনি অতিমাত্র বিষ ও বাক্চুলচিত্ত এবং যার পর নাই 

আর্তভাবাপন্ন হছইলেন। এর সময়ে জননী মদালল! পূর্বে যাহার কথ! বলিয়াছিলেন, সেই 

অনুর্বীয় তাঁহার মনে পড়িয়। গেল। তথনি তিনি স্নান কারিয়া, শুচি হইয়া, স্বন্তিবাচন করিলেব। 
পরে সেই প্উপন্লিবন্ধ শাসন নিষ্বর্ষপূর্নক অবলোকন এবং তাহাতে জন্সনী অতি ম্পষ্টাক্ষরে 
যাহ! লিখিয়াছিলেন, তাঁহ। নির্ধাচিত করিলেন । তাহাতে তাহার শরীর পুলকিত ও লোচনযুগল 

হর্যবশে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল । উহাতে এইরূপ লিখিত ছিল, সর্বাস্তঃকরণে সঙ্গত্যাগ করিবে। 

দি ত্যাগ করিতে ন! পার, তাহাহুইলে, সাধুব সহিত তাহা করিবে। কেন না, লাধুসঙ্গই 

মহৌধধ। পুনশ্চ, সর্বাস্তঃকরণে কামও ভাগ করিবে। যদি ত্যাগ করিতে নাপার, তাছ! 

হইলে, মোক্ষকামনার প্রতি তাহা করিবে। তাহাই তাহার ওষধ। 

সেই পট্টলিখিত মাতৃশীনন এইরূপে বারম্বার বাচন করিয়া, কি করিলে, লোকের শ্রেয়ো' 
লাভ হইতে পারে, একমাত্র মুমুক্ষাই দেই শ্ররেয়ঃগ্রাপ্তির উপায় এবং লাধুগঙ্গ করিলেই সেই 
ুমুক্ষা সাধিত হইতে পারে, ইহাই স্থির করত লাধুলঙ্গনংঘটনচিস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং নিরি- 

শয় আর্তভাঁবাপন্ন হইয়া, সেই চিন্তাপ্রসঙ্গে মহাভাগ দত্তাত্রেয়ের সমীপে গমন করিলেন। অন" 

স্তর তিনি পাপহীন, সঙ্গ হীন, মহান্ুভাব দত্তাত্রেয়কে গ্রণিপাত পূর্বক বিশেষরূগে পুজা করিয়া, 

বধান্তায়ে বলিতে লাগিলেন, ব্রক্গন! আপনি শরণাথিগণের একমাত্র আশ্রগন বা রঙ্গাকর্তা। 

আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি বিষয়বাননার বশবর্তী €ওয়াতে, ছুঃখে একাত্ত অভিভূত হই? 

উঠিয়াছি। আমার দুঃখাপছরণ করুন। 
দত্বাত্রেয় কহিলেন, রাজন! আমি অদ্যই তোমার ছ্ঃখাগহরণ করিব। এক্ষণে সত্য ব, 

তোমার কিজন্ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে? 

দীমান্ দত্তাত্রেয় এইপ্রকার কহিলে, রাজা ত্রিবিধ ছুঃখের স্থান এবং আত্মা, এই উতয় 

বিষয়ে চিন্ত। করিতে লাগিলেন । বহৃক্ষণ বারম্বার বিশেষরূপে আত্মা দ্বারা আত্মবিচার করিয়া, 

মেই উদারবুদ্ধি ধীরস্বভাৰ নরপতি হাস করিয়া কহিলেন, আমি শ্িতিও নহি, জলও নহি, 

আকাশও নহি, অমিও নহি এবং তেজও নহি। কিন্তু আমি শারীর আশ্রয় করিয়া, ন্বখকামন। 

করি। এই পঞ্চতৃতাত্মক শরীরে নখ ও অসুখ উভয়ের নানাতিরিক্কতা উপস্থিত হইয়! থাকে। 

বদি তাহাই হয়; তাহান্তে আমার ক্ষতিই বাকি? কেননা, আমি শরীর নহি) তাহ! হইতে 

্বতন্ব অবস্থিত আছি। আমার ন্ানাধিকা নাই। আমার নিঃতই প্রতৃত সদ্ভাব সংঘটিত 

হইতেছে। সুখ ও ছুঃখ একমাত্র মনেরই ধর্ম। আমি যখন সেই মন নহি, তথন জামার সুখ 

নাই, ছুঃখও নাই। আমি অহঙ্কার নহি, মন নহি এবং বুদ্ধিও নহি? দুতরাং আমার অস্তঃক রণ- 

জনিত ছৃঃখের সন্ভাবনাই বা কোণায়? যেহেতু, আমি মন নহি, শরীরও নহি, সেট শরীর ও মন 
উভয় হইতেই আমি ভিন্ন পদার্থ) সেইহেতু, সুখ বা ছুঃখ মনেই পাকুক, আর দেহেই থাকুক, 

১২ 



৯০ শার্কগেয় পুরাগ । 

তাঁহাঁতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধিকি? এই দেহের অগ্রজই রাজ্য কামনা করিতেছেন । এই দেখ 

ষদ্দি পঞ্চভূতেরই সমষ্টি হয়, তাহ! হইলে, পুণা প্রবৃত্তিতে আমার গ্রয়োজমই ঘাকি? আমিও 

আমার সেই অগ্রজ উভয়েই শরীর হইতে ভিম্ন। যাহার হস্তাদি কোন অঙ্গই নাই) মাংস ব 

অস্থ বা শিরাবিভাগ ও নাই, তাহার আবার হস্তী, অশ্ব ও রথাপিকোষে প্রয়োজম কি? পুরুষের 

এই শবীরে বা প্র সকলে কোনন্ূপই সম্বন্ধ নাই। এই কারণে আমার অরিও নাই, ছুঃখও নাই, 

স্বখও নাই, পুরও নাই, কোষ ও নাই, হস্তী ও অশ্বাদি সৈম্তও নাই। আমার যেমন এ সকল মাই, 

আমার অগ্রজের অথবা অন্ত কাহারও তেমন এ সকল মাই। আকাশ যেমন একমাত্র হইলেও, ঘট, 

কুস্ত ও কমণ্ডলু প্রস্তুতি পাত্রভেদে বহুমাত্র বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আত্মা এক হইলেও, 

ন্ুবাহ্, কাশিপতি ও আমি ইত্যাদি শরীরভেদে বিবিধ দেহে অবস্থিত বলিয়া আমাক মনে 

হইয়। থাকে 
ইতি মাআবিবেক নাঁম সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। 

অফত্রিংশ অধ্যায় । 

গুত্র কহিলেন, অনস্তর রাঁজা বি প্র দত্তাত্রেয়কে প্রণিপাত করিয়1, বিনয়াবনত বাক্যে নিবেদন 

ক্ষারলেন, ব্রন্মন্! সম্যগ্তৃষ্টির উদয় হওয়াতে, আমার আর ছুঃখ কিছুই নাই। অসমদর্শিরাই 

সর্বদা অন্থখসাগরে মগ্ন হইয়। থাকে । পুরুষের বুদ্ধি যে যে বিষয়ে সমাসক্ত হয়, সেই সেই বিষয় 

হইতেও দ্ৃঃখরাঁশি সংগ্রহ করিয়া, তাহাকে প্রদান করে। গৃহকুকুট মাঞ্জার কর্তৃক ভক্ষিত হইলে, 

লোকের যাদৃশ ছুঃখ হয়, মমতাহীন মৃষিক বা কলবিষ্ক ভক্ষিত হুইলে, তাদৃশ ছুঃথ সমুত্তত 

হয় না। যেহেতু আমি প্রক্কৃতির অতীত, সেইহেতু আমি স্ুখীও নহি, ছুঃখীও নহি। তৃতগণের 

দ্বারা যে ভৃতীভিভব, তাহাই সখ দু খের আম্পদ হয় থাকে। 

দত্াত্রেয় কহিলেন, নরব্যাপ্ব! তুমি এই যাহা বলিলে, তাহাই ঠিক। মমতাই ছঃখের মূল, 

আর মমতাশৃন্ত হওয়াই সুখের হেতু । আমার প্রশ্নমাত্রেই তোমার ঈদৃশ উৎকৃষ্ট জ্ঞান জন্মি- 

গাছে, যাঁছার প্রভাবে তোমার মমত্ববুদ্ধি, শালুলিতুলার স্তায় প্রক্গিগ্ত হইয়া গেল। হাদয়স্থ 

অজ্ঞান মহাপাঁদপ স্বরূপ । অহস্কাররূপ অঙ্কুর হইতে উচ্চার উদ্ভব হইয়াছে) মমতা উহার স্বত্ধ, 

গৃহ ও ক্ষেত্র উচ্চ শাখা, পুত্র ও কলত্রা্দি পল্লব, ধন ও ধান্য মহাপত্র, পাপ ও পুণা প্রধান পু, 

স্থখ ও দুঃখ মহাফল এবং লোকে মোহাচ্ছন্ হইয়া, যে বিবিধ সম্বন্ধ বন্ধন করে, তাহাই উহার 

জলমেক | এ তরু বহুকালে বর্ধিত হইয়াছে এবং মুক্তিমার্গ রোধ করিয়াছে । বিবিধ করণেচ্ছা- 

রূপ ভূঙ্গমাল! উহাতে বিচরণ করিতেছে । যাহারা ভ্রান্তিজ্ঞান-সুখের পরতন্ত্র এবং সংসাররূপ- 

পথশ্রাত্ত হইয়া, সেই তুর ছানা আশ্রয় করে, তাহাদের মুক্তিলাতের সম্ভীবনা নাই। যাহার! 

বিদ্যারূপ কুঠাঁরকে সাধুসঙ্গরূপ পাষাণ দ্বার! স্থশাণিত করিয়া, তদ্দবীরা মমতাতর ছেদন করে, 

তাহারাই সেই পথে গমন করিয়া, ব্রহ্গরূপ কাননে উপনীত হয়। এ্রকানন অতীৰ শীতল; 

সর্বখ। রজোহীন ও কণ্টকবিহীন। উহাতে উপনীত হইলে, বৃস্তিবর্জিত হইয়1, পরম প্রন্ত। ও 

নির্বৃতি, উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজন্! তুমি বাঁ আমি, আমর! কেহই ছুতেন্ত্রিয়ময় অথবা 

গুলভাবাপয্প নহি। আবার, আমর! তন্মাত্রও নহি এবং মনোময়ও নহি। রাজেন্দ্র! আমাদের 

উভয়ের মধ্যে কাহাকেই বা প্রকৃতিময় দেখিতেছি? যেহেতু, ক্ষেত্রজঞ প্রক্কৃতির অতীত এবং 

পঞ্চতৃতের সমবায়ে নির্দিত পদার্থশাত্রই গুণময় অর্থাৎ প্রক্কৃতির বিষযীভূত। মশক ও উুদ্ঘর) 

ইবিক| ও মুঞ্জ এবং মত্ত ও জল, ইহারা এক হইলেও যেমন পৃথগ্ভৃত, ক্ষেত ও আম্মারও তর 

পন্ত1 লক্ষিত হুইয়! থাকে। 



উনচত্বরিংশ অধ্যায়। ৯৩ 

অলর্ক কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রপাদদে আমার ঈদৃশ উতর জ্ঞান আবিভূত ইইল। 
* ইহার দ্বারা আমার প্রধান ও চিচ্ছক্তি বিবেক সমুগ্ডাবিত হইয়াছে । কিন্ত মন বিষয়ে আক্রান্ত 

হওয়াতে, টয্যলাভে সমর্থ হইতেছে ন। এবং প্রকৃতির বন্ধন হইতে কিরপে মুক্ত হইব, তাহাও 
জানিতে পারিতেছি না। কি করিলে, আর পুনর্জন্ম হইতে গাঁরে না; কি উপায়েই বা নিত 
ণতা লাত হইয়া! থাকে; কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেই বা শাশ্বতশ্বরূপ ব্র্মে একবারেই মিলিত 
হইতে পার। যায়, তাদৃশ যোগ সম্যগ্রূপে আমাকে উপদেশ করুন। আপনি পরমজ্ঞানী। 
আমিও প্রগতি সহকারে আপনার নিকট সবিনর়ে এ বিষয়ে প্রার্থন। করিতেছি। দেখুন, আপ- 
নার স্যা্ সাধুর সংসর্গ স্বভাবতই মমুষ্যমাত্রের উপকারী। 

ইতি প্রশ্ন নাম অইত্রিংশ অধ্যায়। 

শিক 

উনচত্বারিংশ অধ্যাঁয়। 

দত্তা্রেয় কহিলেন, যোগমার্গে প্রবৃন্ত হইয়া, জ্ঞানপাভ নহকারে অক্ঞানের সহিত যে বিয়োগ 
সংঘটিত হয়, তাহারই নাম মুক্তি। আর, প্রাকৃতিক গুণ কলের সহিত কোনরূপে ্রকাস্থাপন 
ন।, করাই সাক্ষাৎ ব্রদ্মের মহিত একতা, বলিয়া থাকে। রাজন্! যোগ হইতে মুক্তিলাভ হয়, 
সম্যগ্জ্তান হইতে যোগ সমুদ্তাবিত হয়, ছুংখ হইতে সম্যগ্জানের আবির্ভাব হয় এবং চিত্ত 
মমতায় আসক্ত হইলেই, ছুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে । এই কারণে মুক্তিকাম পুরুষ সর্ধপ্রযত্ত্ে 
বিষয়াপক্তি ত্যাগ করিবেন। বিষয়াসন্তির পরিহার হইলেই, আমার, এই জ্ঞানেরও পরিহার 
হইয়া থাকে । মমতাহীন হইলেই, সুখপংঘটন হয় এবং বৈরাগ্যের উদয় হইলেই, সংসারের 
্ষণভঙ্গুরতা ও অপারতা প্রভৃতি দোষ সকল সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। জ্ঞান হইতে যেমন 

বৈরাগ্যের জন্ম হয়, জ্ঞানও তেমনি বৈরাগ্যমূলক। 

তাহারই নাম গৃহ, যেখানে বাঁস করা যায়) তাহাঁরই নাম ভোজ্য; যাহ! ঘার! প্রাণ্ধারণ 
হয় সেইরূপ, তাহারই নামক্ঞান, যাহা দ্বার! মুণ্তলাতি হয়) ইহা অন্যথ! হইলেট।, অজ্ঞান, 
বলয়! থাকে । রাজন্! পাপ ও পুণ্যের উপভ্ভোগ হইলে, নিত্য কর্তব্য সকলের নিষ্কাম অনুষ্ঠানা 
করিলে এবং পূর্বার্জিত কর্ধের ক্ষয় হইলে ও অপূর্ব কর্শের সঞ্চয় করিলে, বারম্বাঁর শরীরের আর 
বন্ধন সংঘটিত হয় না। রাঁজন্! এই ষে ভোমাকে বলিলাম, ইহারই নাম যোগ্র। এই যোগ 
প্রাপ্ত হইলে, যোগী ব্যক্তি নিত্যন্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্ত কাহাকে আশ্রয় করেন ন|। 

প্রথমে আত্মা দ্বারা অুঝুকে জয় করিবে। কেননা, এই আত্মা যোগিগণের ছুর্জোর | 
ইহার জয়ে যত্ু করিবে। তাহার উপাঁয় বলিতেছি, শ্রবগ কর। 

প্রাণায়াম দ্বার দোষ সকল, ধারণা দ্বারা পাপ সকল, প্রত্]াহার, ছার! বিষয় সকল ও, ধ্যান 

দ্বারা অনীশ্বর গুণ সকল, দগ্ধ করিবে. 
যেমন দগ্ধ করিলে, পর্বতজাত ধাতু সকলের দোষ নিরাক্কত হয়, সেইরূপ প্রাণবাযু জর 

করিলে, ইন্্রিয়জনিত দোষ সকল দগ্ধ হইয়া থাকে । 
_ ষৌগবিৎ ব্যক্তি প্রথমে প্রাণায়ামসাধনে প্রবৃন্ত হইবেন। প্রাণ ও অপন এই উভয় বাহুর 
নিরোধকেই এগার বলিয়। থাকে । প্রাণাযাম ত্রিবিধ) লঘু মধ্য ও উত্তরীয়। অনর্ক! 

. ইহার প্রাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর । লু প্রাণায়াগ দ্বাদশমাত্রাবিশিষ্ট ) মধ্যম প্রাণায়াম তাহার 
 হবিগণ এবং উত্তরীর গ্রাণায়াম তাহার ত্রিগুণ, এইক়গ কথিত হইয়াছে। 

পি স্পরেত ০-এ 



৯৯ মার্কখের পুরাণ । 

জয় করিবে) দ্বিতীয় ভ্বার! বেপথু, তৃতীয় প্রাগায়াম হবার! বিষাণ ইত্যাদি দোৌধ সকল বখাক্রমে 
ঈয় করিতে হইবে। সিংহ, শার্দূল ও হত্তী সকল যেরূপ সেবা দ্বার! মৃছুভাব অবলম্বন করে, 
গ্রাণ৪ সেইরূপ পরিচর্যযাসহকারে যোগির বশীভূত হইয়। থাকে। 

হস্তিপক যেমন বশীভূত মন্ত গ্কেও ইচ্ছানুারে চালন! করে ) সেইরূপ প্রাণ সাধিত হইলে, 
'যাগী ম্বচ্ছন্দে তাহ! দ্বারা আপনার মনোমত কার্ধ্য করাইয়া! লইতে পারেন। দিংহ সাধিত হইলে, 
যমন মৃগদিগকে বিনাশ করে, 'মনুষ্যকে নহে; তত্বৎ বাধু সিদ্ধ হইলে, কিত্িষেরই ক্ষয় হয়, 
শর্নীরের নহে । সেইজন্য যোগী পুরুষ সবিশেষ উদ্যম সহকারে গ্রাণায়ামপরায়ণ হইবেন । 

অধুনা, প্রাণায়ামের অরস্থাচতুষ্ট় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহার সাধন! করিতে পারিলে, 

মুক্তিফলপাত হইয়াথাকে। রাজন্! ধন্তি, প্রাপ্তি, সম্বিৎ ও প্রপাদ, এই চারিটি প্রাণায়ামের 
কাবা । এক্ষণে ইহাদের প্রত্যেকের স্বরূপ অনুত্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

যে অবস্থায় ছুই ও অদুষ্ট কর্ম কলের ফল সংক্ষেপে সজ্ঘটিত হয় এবং তৎসহকারে অস্তঃকয়- 
ণের মলিনতাপরিহার হইয়। থাকে, তাহার নাম ধ্বন্তি। 

যে অবস্থায় যোগী পুরুষ লোভ ও মোহ হইতে সমুখত এহিক ও পারত্রিক কামসমূহকে সর্ব! 
্বপপং নিরুদ্ধ করিয়া! থাকেন, তাহার নাম প্রাপ্তি। 

যে অবস্থায় যোগী জানের আধিক্যবশতঃ চক্র, সুর্য, গ্রহ ও নক্ষ্রগণের সমান প্রভাব লাত 

করিয়া, ভূত ও ভবিষাৎ এবং অনৃশ্ত ও অতিদুরস্থ বিষয় অবগত হইয়! থাকেন, তাহার নাম সম্থিৎ। 
আর যাহা দ্বারা যে।শীর মন, পঞ্চ বায়ু, ইন্ত্রির ও ইন্ছরিয়ের বিষয় সমুদয় প্রসাদ অর্থাৎ শুদ্ধি 

লাভ করিয়! থাকে, তাহার নাম প্রসাদ । 

রাজন্। প্রাণায়ামের লক্ষণ এবং যোগচর্য্যাতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার যেরূপ আসন বিহিত, 
তৎসমন্ত ধলিতেছি, শ্রবণ কর। পল্লানন, অধ্ধালন, শ্বস্তিকাসন, ইত্যাদি আসন আশ্রয় করিয়া, 
মনে মনে প্রণবজ্জপসহকারে যোগচর্ধ্যায় প্রবৃত্ত হইবে। সমভাবে সমাসনে আমীন হইয়া চরণ- 

য় সংহত, বদন সংবৃত ও উরুদ্বয় সম্যগ্বূপে অগ্রভাগে বিষ্টনধ করিয়া, প্রয়তচিত্তে এরূপে অব- 

স্থিতি করিবে, পাঁণিযুগল দ্বার! যেন লিঙ্গবৃষণ স্পৃষ্ট না হয়। ৩ৎকালে মস্তক কিঞিৎ উন্লামিত 

করিতে হইবে। দত্ত ত্বার দত্তসকলেরও যেন সংস্পর্শ না ঘটে। একমাত্র স্বকীয় নাসিকাঁর অগ্র- 
ভাগ অবলোকন করিবে । তদ্ব্তীত, কোন দিকেই যেন দৃষ্টিপাত না হয়। তদবস্থায় রজোগুণ 
দ্বার! তামসিক বৃত্তির ও সত্বপুণ দ্বারা রাজস বৃণত্তর সম্বরণপূর্বক, একমাত্র নির্মল তত্বে অবস্থিতি 

করিয়া, যোগবিৎ পুরুষ যোগাভাসে সন্নিবিষ্ট হইবেন। 

সমবয় ক্রমে ইন্ছ্রিয়দিগকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে মন ও প্রাণাদির সহিত নিগৃহীত করিয়।, 
প্রন্যাহারে প্রবৃত্ত হইবে। কচ্ছপ যেমন আপনার সমুদয় অঙ্গ প্রত্যাহত করে, সেইরূপে কাম 
সকল প্রত্যাহরণ করিয়া, একমাত্র আত্মাতেই সর্বদা আসক্ত ও একাগ্র হইয়া, অবস্থিতি করিলে, 

আত্মাকে আত্ম! দ্বারা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। জ্ানবানু যোগী ক% হইতে নাভি পর্যন্ত বাহা ও 

আভাত্বর শৌচ নিশ্পাদনপূর্বক, দ্রেচ. পূরণ করিয়া, ্রত্যাহীর অভ্যাদ করিবেন।, 
"আত্মা সংষ ত করিয়া, বোগসাধনে সংসক্ হইলে, যোগির সমুদয় দোষ বিনষ্ট হয়) নিরতি- 
শয় শাস্তি উপস্থিত হয়) প্রাকৃত গুণ সমুদ্দায় ও পরব্রন্ধ ইহাদের পরম্পর পৃথকৃরূপে দর্শন হয় 

এবং ব্যোমাদি পরমাণু ও সর্বপাপবিমুক্ত শুদ্ধন্বূপ শাখ্মাকেও তিনি প্রত্যক্ষ অবলোকন করেন। 
এইরূপে যোগী পুরুষ আহারসংযমসহকারে প্রাণ,যামপরায়ণ হইয়া, ধীরে ধীরে ফোগতৃমি 

জয় করিয়া, শ্বকীয় গৃহের স্তায় তাহাতে আরোহণ করিবেন। এইরূপে ভূমি জয় করিতে না 

পারলে, তন্বার। কাম ক্রোধাদি দৌষ সমুদয়, ব্যাধি সমস্ত ও মোহ বদ্ধিত হইয়া! থাকে। সেইজন 
তৃমি জয় ন। করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিবেন ন1। যাহ! হ্বারা পঞ্চ প্রাণ আনন ব! সংযত হয়, 

ত।হার নাম প্রাণায়াম। .বাহ।দ্বার। মননে ধারণ অর্থাৎ স্বপদে গ্রতিতিত করিয়া, আ'তমদর্শন 



উনচত্বারিংশ অধ্যায়। ৯৩' 
করা ধার) তাঁহার নাম ধারণ!। হতাত্বা পুরুষগণ ইঞ্জিয়দিগুকে, যে অবস্থার, বশ্ব.বিষ, হইতে 
প্রত্যান্থত করিয়[ থাঁকেন। তাহার নাম গ্রত্যাহার। যৌগপরায়ণ পরমধিগণ এ বিষয়ে যে উপায় 
নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিটৈ,“যৈৌসির দেহে ব্যাধি প্রভৃতি দোষ সমুদয় প্রাুভূর্ত 
হইতে পারে না।: জলার্থী ব্যক্তির! যেমন যন্ত্র-নালাদির সাহায্যে ধীরে ধীরে জল পান করে, যোগী 
সেইরূপ শ্রমজয়সহুকারে বায়ু পান করিবেন। 

প্রথম নাভিতে, পরে হৃদয়ে, অনন্তর বক্ষস্থলে, তংপরে বথাক্রমে কঠে, মুখে, নালিকার 
-আগ্রভাগে। অত্র, ভ্রমধ্যে, মন্তকে এবং সর্বশেষে সেই পরাৎপর বঙ্গে, এইরূপ দশবিধ ধারণ! 
উদিত হইছে । এই দশবিধধারণ| গ্রন্ত হইলে, সাক্ষাৎ বরক্গস্বরূপত লাভ করিতে পার 
যায়। তাহার আর মৃত্যু হয় না, জরা হয় না, শ্রম, ক্ূম ও অব্সাদও দূর হইয়া ষায়। তখন সে 
তুরীয় পদে অবস্থিতি করে) ইহারই নাম যোগতুমি। এই যোগভূমি সপ্তবিধ ) ইহাতে আর্নোছণ 
করিলে, ব্র্ধপদ প্রাপ্তি হয়, লন্দেহ নাই। ক্ষুধা, শ্রাস্তি ও ব্যাকুলচিতত। এই সকল উপদ্তরধ 
মতে যোগী কখন আদরসহকারে যোগচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইবেন নাঁ। অতিশীত বা শ্রীত্বকালেও ধ্যান- 
তৎপর হইয়া, যোগ সাধন করিবেন না। 

অগ্নি ও জল সমীপে, কোলাহলপুর্ণ প্রদেশে, জীর্ণ গোষ্ঠে, চতুষ্পথে, শুষ্কপত্রনিচয়ে, নদী- 
তীরে, সরীম্থপপূর্ণ শ্বশানে, যেখানে ভয়ের সম্ভাবনা আছে, তাদৃশ স্কানে, কৃপতীরে, অব 
চৈত্য ও বল্পীক নিচয়েও যোগাত্যাস করিবেন না। সাত্বিক ভাবের সম্যক্ রূপ সিদ্ধি বা! গ্রশ্ফ.রণ 
না হইলে, দেশ কাল বর্ধন করিবে। কেন না, অসতের কখন যোগ সাধন হয় না। সেইজন 
তাহ! পরিবর্জন করিবে । স্বানগুণে ও কালগুণে মনের ভাবাস্তর ও তৎসহকায়ে বিশুদ্ধি ও 
দৃঢ়তা সম্পন্ন হইয়া থাকে । আবার, মন যখন সত্বগুণের উদ্রেকবশতঃ ব্রহ্মময় হইল! থাকে, তখন 
আর দেশকালবিচারণাঁয় প্রয়োজন কি? যেবাকি মূঢ়তাবশতঃ উল্লিখিত দেশকাল-দৃষ্টিপরিহায়- 
পূর্বক যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়, তাছার যে সকল দোষ উৎপন্ন হইয়া, যোগসাধনের ব্যাঘাত করে, 
বলিতেছি, শ্রবগ করুন। সেব্যক্তি বধির হয়, জড় হয়, বৌবা হয়, শ্মরণশকিশৃন্ত হয়, অন্ধ হয় 
এবং তাহার সদ্য জর হইয়া থাকে। 

যদি প্রমাদবশতঃ এই সকল দোষের উৎপত্তি হয়, তাহাহইলে, ইহাদের শাস্তি জন্ত যেযপে 
চিকিৎস! করিতে হইবে, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যবাগুকে অতিমাত্র উষ্ণ করিয়া, সপ 

হইলে, ভোজন করিয়া, বাতগন প্রশাত্তর জন্য উদরে ধারণ করিবে। এইরূপে যেযে দেহে 
রোগ হইবে, সেই সেই দেহেই তাহার উপকারিণী ধারণা ধাবণ করিবে। উক্ হইলে শীতধারণ। 
ও শীতল হইলে উঞ্ণধারণার মন্লরণ করিবে। শ্মৃতিশক্ষির লোপ হইলে, মন্তকে কীলক রাখিয়া, 
কাঠ দ্বারা সেই কাষ্ঠ তাড়িত করিবে। তাহাহইলে, তৎক্ষণাৎ স্বৃতিশক্তির আবির্ভাব হইবে। 
বাকৃশক্তির লোপ হইলে, বাঁক্যধারণ! করিবে; শ্রবণশক্তির লোপ হইলে, শ্রবণেন্দ্রিঃধারণা 
করিবে এবং মন চঞ্চল হইলে, তাহাতে সেই প্রলয়কালীন স্থির মহাশৈল ধারণ! করিবে। স্বতি- 
শক্তির লোপ হইলে, আকা, পৃথিবী, বায়ু ও অগ্নির ধারণ! করিবে । অম্াচুষ সত্ব হইতে সমুদ্- 
ডত এই সকলবিদ্বের এইরূপ চিকিৎনাই বিধিবিহিত। অমানুষ সত্ব যদি যোগির অন্তরে, প্রবেশ 
করে, তাহাহইলে, বায়ু ও অগ্নি ধারণ! দ্বারাই তাহাকে দগ্ধ করিতে হইবে। রাজন! যোগবিৎ 
ব্কির এইরূপে সর্বাস্তঃকরণে শরীর রক্ষা কর! কর্তধ্য। যেহেতু, এই শরীরই ধর্ঘা, অর্থ, কান 

ও মোক্ষ সাধনের মূল। | 
বিশ্বয় ও গ্রবৃত্িশ্বরূপপরিকীর্তন, এই দ্বিবিধ ঘটনার যোগীর বিজ্ঞান বিলুণ্ হইয়া খাঁকে। 

এইজন্ত প্রবৃত্তি কল গোপন করিবে। যোগ প্রবৃত্তির এই কয়টা প্রথম চি্ক। যথ1,_-রোগশুন্ততা, 
অচঞ্চলভা, অনিষ্ঠ রতা, শরীরে সুগন্ধিসঞ্চার, মলমৃত্রের অরতা। কান্তি, গ্রসয়তা, স্বরের মাধুধ্য 
বাষিষ্টতা। লোকে অনুয়াগসহকায়ে পয়োক্ষে গুণকীর্ডঘন করে এবং কোন প্রানীই ভীত হব.না$, 



৯৪ মার্কগেয় পুরাণ । 

এরূপ অবস্থা পিদ্ধির উৎকৃষ্ট লক্ষণ। অতি গ্রচণ্ড শীত ও শ্রীন্মাদি ঘারাও যাহার বাঁধ! জন্মে না 
এবং যে ব্যক্তি অন্তান্ত হইতে ভয় পায় ন), তাহারই সিদ্ধি উপস্থিত হইয়৷ থাকে। 

ইতি যোগাধ্যায় নাম একোনচত্বারিংশ অধ্যায়। 

চত্বারিংশ অধ্যায় । 

দত্তাত্রেয় কহিলেন, আত্মা দৃষ্ট হইলে, যোগির যে সকল উপসর্গ প্রাহভূর্তি হয়, তৎসম 
ক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তত্কালে বিবিধ কাম্যক্রিয়া ও মন্গুয্যোচিত বিবিং 

ভোগ্য বিষয় ভোগে যোগীর অভিলাষ ধাবিত হয়। স্ত্রী, দানফল, বিদ্যা, মায়া, ধন, স্বর্গ 
দেবত্ব, ইন্জ্রত্ব, বিবিধ রসায়ন, যজ্ঞ, জল ও অগ্নিতে প্রবেশ করণ, সমুদায় শ্রাঙ্ছু ও সমুদয় দাঃ 
ফল, সমুদায় নিয়ম, ইত্যাদিতেও তাইার কামনার সঞ্চার হইয়া থাকে । 

মন এইরূপে অভিলাষপরবশ বা কামনার আয়ন্ত হইলে, যোগী যত্বপূর্ববক তাহাকে তত্ব 
বিষয় হইতে নিবন্তিত করিবেন । যে যোগী মনকে শ্ররূপে নিবৃত্ত করিয়া, ব্রহ্মদ্গী করিতে পারেন, 
তাহার উপসর্গ সকল পরাহত হইয়া থাকে । 

এই সকল উপপর্গের জয় হইলে, পুনরায় সাত্বিক, রাজপিক ও তামসিক ভেদে অন্তান্য উপসর্গ 

সকণ প্রাহৃভূতি হইয়া, যোগী:ক আয়ন্ত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রাতিভ। 
শ্রাবণ, দৈব, ভ্রম, আবর্ত, এই পাঁচটা উপসর্গ যোগবিদ্বের জন্ত নিতান্ত উত্কটনূপে প্রাছুনৃতি 
হয়। যাহ দ্বার সমুদাক্জ বেদার্থ, যাবতীয় কাব্যশান্্ার্থ এবং সমুদায় বিদ্য। ও শিল্প যোগীর হৃদয়ে 
প্রতিভাত হয়, তাহার নাম প্রাতিত। যাহার দ্বার অখিল শব্দার্থ পরিজ্ঞাত এবং সহ মহন 

যোজন হইতেও শব 'শ্রুত হইয়। থাকে, তাহার নাম শ্রাবণ। যাহার প্রভাবে যোগী সাক্ষাৎ 

দেবতার স্থায় হইয়া, সমুদায় বিশ্ব দর্শন করিতে সমর্থ হন, পণ্ডিতের তাহাকে দৈব বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। যাহার প্রভাবে যোগীর মন সমস্ত-আচার-ত্রষ্ট ও দোষযুক্ত হইয়া, শৃন্তে 
শুন্তে ভ্রমণ করে, তাহার নাম ভ্রম। আর, যে অবস্থায় জ্ঞানাবর্ত, জলাবর্তের স্যায়, আকুল হইয়া, 
মনকে বিন করে, তাহার নাম আবর্তনামক উপসর্গ । 

সমুদায় দেবযোনি অর্থাৎ যোগী সম্প্রদায় এই সকল মহাঘোর উপসর্গবলে যোগত্রষ্ট হইয়া, 
পুনঃ পুনঃ এই সংসারচক্রে আবর্তন করিয়। থাকেন। সেইজন্য যোগী পুরুষ মনোময় শুরু কম্বলে 

সর্বতোভাবে আবৃন্ত হইয়া, চিন্তকে পরব্রদ্দেই একমাত্র নির্ভর করিয়!, তাইরই চিস্তা করিবেন। 
যোগী সর্ব যোগযুক্ত হইয়া, ইন্দ্রিযজয় ও লঘু আহার সহকারে, ভূরাদি সপ্তবিধ শৃঙ্গ ধারণা 

মন্তকে ধারণ করিবেন। তিনি ধরিত্রী ধারণ করিলে, তদীয় স্থখ লাভে সমর্থ হইবেন। তিনি 
আত্মাকে ধরিত্রী ভাবিবেন। তাহাহইলে, সেই ধরিত্রীর বন্ধনচ্যুত হইবেন। সেইরূপে, সলিলে 
নুক্মা রস, তেজে রূপ, বাযুতে ম্পর্শ ও আকাশে শব্দ, ধারণ! করিয়া, ত্যাগ করিবেন। মন 
দ্বারা সর্বাতৃষ্ের মনে আবিষ্ট হইলে, মানসী ধারণা ধারণ করিয়া, ক্ষ মন বূপে সমুৎপন্ন হন। 

যোগবিৎ পুরুষ এইরূপে সমুদায় ভূতের বুদ্ধিতে আবিষ্ট হইয়া, সুক্ষবুদ্ধি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহা 

ত্যাগ করেন। অলর্ক! যে যোগবিৎ পুরুষ উল্লিখিত সপ্তবিধ হুস্ষম ভাব সম্যগ্রপে পরিজ্ঞাত হইয়া, 

পরিত্যাগ করেন, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। আত্মবান পুরুষ উল্লিখিত সপ্তবিধ ধারণার 
লুগ্তা বারবার অবলোকন করিয়া, বারবার সিদ্ধিত্যাগ করিয়া! যাইবেন। কেন না, রাঞ্জন্! তিনি 

যে যে ভূতে অনুরাগবন্ধ হন, সেই সেই ভূতেই সমাস হইয়া, বিনষ্ট হইয়া থাকেন।  সেইজপ্র, 

পরস্পর সংস্ত সুল্ম ভূত সকলকে বিদিত হইয়া, যে দেহী ত্যাগ করিতে পারে, তাহার পরম গদ 



চত্বারিংশ অধ্যায়। ৯৫ রি 

প্রা হইয়। থাকে । রাজন! এই সপ্ত সুক্ষ সন্ধানপূর্ববক ভৃতাদিতে আসক্তি ভাগ করিতে 
প্লারিলেই, সন্তাবজ্ত পুরুষের মুক্কিসংঘটন হয়। গন্ধাদিতে তাঁহার সমাসক্তি হইলেই, বিনাশ হইযনা থাকে । তাহাকে নিশ্চয়ই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। 

যোগী এই সপ্তবিধ ধারণা অতিক্রম করিলে, ইচ্ছান্ুসারে তত হক্ম ভূতে লয় প্রাণী হন 
এবং দেব, অনুর, গদ্ধর্ধ্ব, উরগ ও রাক্ষলগণের দেহে লীন হইয়া থাকেন। কিন্ত কুত্রাপি সংসন্ধং 
ছন না। অধিক কি, অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্যতব, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব 
এই অষ্টবিধ নির্ববাণস্থচক এশ্বরিক গুণও তিনি অধিকার কবেন। যে অবস্থায় হৃদ হইতেও 
অতিমাত্র থপ হওয়া যাইতে পারে, তাহার নাম অণিম!। যাহ! দ্বার! ক্ষিপ্রকারিত! ব। শীঘ্রকারি- 
তার আবির্ভাব হয়, তাহার নাম লঘিমা। যাহা! দ্বার অখিল সংসারের পূজনীয় হওয়া যাইতে 
পারে, তাহার নাম মছিমা। যাহা হ্বার| কিছুই অপ্রাপ্য হয় না বা থাকে না, তাহার নাম প্রাণ্তি। 
যাহা দ্বারা সর্ববাপী হওয়া যাইতে পারে, তাহার নাম প্রাকাম্যত্ব। যাহদ্বার সকলের ঈশ্বর 
হওয়। যাইতে পারে, তাহার নাম ঈশিত্ব। যাহ! দ্বারা সকলকেই বশে রাখ যাইতে পারে, তাহার 
নাম বশিত্ব। ইহাই যোগির সপ্তম গুণ। আর যাহ! দ্বারা যেখানে বা যেরূপ ইচ্ছ, সেইখানেই 
ধাকা বা মেইন্ধপই করা যাইতে পারে, তাহার নাম কামাবসায়িতা। ফলত: যোগী পুকষ এই 
অষ্টবিধ গুণের সাহায্যে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ন্যায়, কার্য করিতে পারেন। এই সক গুণের আবি- 
ভাব হইলেই, বুঝিতে হইবে, যোগির মুক্তির মার বিলম্ব নাই। তীহার নির্বাণ শাস্তিও উপস্থিত 
হইয়াছে। তাঙার আর জগ্মও হইবে না, মৃত্যুও হইবে না, ক্ষয়ও হইবে না, বৃদ্ধিও হইবে ন1) অন্ঠ 
কোনক্ধপ পরিণাম ব1 বিকৃতিও হইবে না) তিনি আর ভূরাদি ভূতবর্স হইতে ও ছেদ, ভেদ, কেন, 
দাহ ব| শুষ্কত। প্রাপ্ত হইবেন না। রূপ, রস ও গন্ধাদিও আর তাহাকে আয়ত্ত বা বণীরত করিতে 
পারিবে না। তাহার আর শবাদি বিষয়সম্পর্কের লেশমাত্র থাকিবে ন1। তিনি আর তাহার 
ডোগও করিবেন ন!। তাহাদের সহিত আর তাহার কোনপ্রকার সং্রবও থাকিবে না। তিনি 
এইরূপে জন্ম, জরা, মৃতু, ভাব, অভাব, সুখ, ছুঃখ, মকলেরই অধিকারবহিদ্তি হইবেন। রাজন্ ! 
যেমন কনক-খণ্ডকে, অপদ্রব্যের ন্যায়, অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, দোষশৃন্ত করিলে, দ্বিতীয় কনক-খণ্ডের 
মহিত তাহার যোগ হইয়া যায়, কোনরূপে আর পার্থক্য থাকে না, সেইরূপ যোগরূপ আগ্ন দ্বারা 
রাগ দ্বেষাদি দোষ সমস্ত দ্ধ হইলে, যোগীও ত্র্মের সহিত একবারেই মিলিত হন। আর তাঞ্কাকে 
পৃথক ভাবে থাকিতে হয়না । যেমন অগ্নিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে, তাহার সমানত্ব প্রাণ্ধ 
হয় এবং ততৎনহকারে তদাথ্য ও তন্ময় হওয়াতে, আর তাহাকে সেই অগ্নি হইতে পৃথক বলিয়া 
বুঝিতে পারা যায় না, সেইব্নপ দোষসমূহ দগ্ধ হইলে, ব্রঙ্গের সহিত যখন সংমিলিত হন, তখন 

যোগীকে আর কথন পৃথক ভাব ভোগ করিতে হয় না| রাজন্! জল যেমন জলে নিক্ষি 
হইলে, একত। প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যোগীর আম্মা পরমাত্মায় সাম্যলাভ করিয়! খাকে। 

ইতি যোগসিন্ধি নাম চত্বারিংশ অধ্যান। 



এক্তত্বারিংশ অধ্যায়। 

অর্ক কহিলেন, ভগবন্। যোগীর1 কিরূপ আচারপদ্ধতির অনুপরণ করিবেন এবং যেয়পে 
রর অনুসারী, হইলে, অবসন্ন হইতে না পারেন, তাহা যথাধথ শ্রবণ, করিতে অভিলাষ 
জন্মিরা ছ। 

_. সত্বাত্রেয্র কহিলেন, মহারাজ ! মান ও অপমান এই ছুইটা লোকমাত্রেরই প্রাপ্তি ও উদ্বেগে 
চ্তু। ইহার! উভয়ে যোগিগণের নিকট _বিপরীতার্থ হইলেই, তাহাদের সিদ্ধিদাধন কার 

খাকে। অর্থাৎ ম' মান মান ও অপমান ইহাদিগকে বিষ ও অমৃত বলিয়া থাকে। ভঙ্মধ্যে অপমান 
অসুত ও যান ব্ষি। যোগী যাগী এইরূপ বুঝিতে পারিলেট, সিদ্ধিলাতে » সমর্থ হন হন। 7” 

যোগী ভালরূপ,না দেখিয়া, পদক্ষেপ করিবেন ন।) বন্থ দ্বারা পবিত্র ন! করিয়া, জলপান 
করিবেন না; সর্বদ! সত্যপৃত বাক্য প্রয়োগ ও বুদ্ধি সহারে ভালরুপে বিচার করিব চিত্ব! করি. 

না সহস। কোনি কার্ধয করিবেন না। আতিথ্য, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ। যাত্র! ও মহোৎসবে কখন 
ফাবাও  ঘাইবেন না [া। সিদ্ধির, ন্ধর জুন মহাপ্রনেরও আশ্রয় লইবেন ন1। গৃহিদিগের গৃহ যখন ধুম 
ৃ্ত ও অগ্নিশূন্য হইবে এবং যখন গৃহস্থিত ব্যক্তিগণ মকলেই ভোজন কর্রিষ্কা, নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, 
দখিবেন, তথনই যোগবিৎ ব্যক্তি ভিক্ষা করিতে যাইবেন। লোকে যাহাতে অবমানন!| বা পরি. 
চব করে, সেইরূপ বিধানে প্রবৃত্ত হইয়া, সাধুগণের সেবিত পদবী কোনরূপে দূষিত না করিয়া, 
বঈরণ করিবেন। 

গৃহস্থগণের ও যাঁযাবরদিগের গৃহেই ভিক্ষা) করিবে। তন্মধ্যে প্রথমা বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া, 
টপদিষ্ট হইয়াছে । লঙ্জাশীল, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, দমগ্ুণবি শিষ্ট, শ্রোত্রিয়্ ও মহাত্মা, বিশেষতঃ, ৫কোন- 
্্প [পনদোষাশ্রিত ব! পতিত নহে, এরূপ গৃহ্স্থগণের গৃহেই ভিক্ষা করিবেন! বি বর্ণগণের নিকট 

ক্ষ কর! জথন্য বৃত্তি বলিয়া থাকে । যবাু, তত্র, ছুগ্ধ, যাঁবক, ফল, মূল, প্রিয়ঙ্ু, কর্ণ, পিগ্যাক 
কু এইস সকলই যৌগির পাবিত্র খাদ্য ও সিদ্ধি বিধান করিকা থাকে । অতএব এই সকল ভ্রবা 
উক্ষা কারবে এবং পরম সমাহিত ও তক্তিমান্ হইয়, তাহাই উপযোগ করিবে। তোজন করি- 
[র পূর্বে মোনা ও পমা ইত হইয়া, প্র প্রাণায়, এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া, প্রথমে একবার 

দলপান করিবে। ইহার নাম যোগির প্রথম প্রথম আহুতি, বলিয়! থাকে | পরে যথাক্রমে অপানায়, 
মানার, উদানায় ও ব্যানায় বলিয়! দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আহুতি প্রদান করিবেন। অন. 
চপ্ষপ্রাণায়াম হার! পৃথক করিয়। ইচ্ছালুসারে শেষ ভোজন করিবেন । পুনরায় আর একবার 

[লপানপূর্ধবক আচমন করিয়া, হৃদয় স্পর্শ করিবেন। অচৌধ্য, ব্রদ্দচর্যয, ত্যাগ, অবোত,ৎ 
হিংসা এই পাঁচটা ভিক্ষুগণের ব্রত ) আর অক্রোধ, গুরুসেবা লোঁচ, আহা; আহীরলাবৰ এবং নিত্য 
বদপাঠ এই পাচটী তাহাদের নিয়ম বলিয়! | পরিকীন্তিত হইয়াছে। 

বাহ! সকলের সারম্বরূপ এবং যাহা দ্বারা! কার্ধ্যসিদ্ধি হইয়া থাকে, তাদৃশ জ্ঞানেরই চর্চ। বা 
গালোচন1,করিবেন। কেন না, জ্ঞানের বহুত্ব অর্থাৎ নানাপ্রকার জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত 

ইইলে, যোগের বিগ্প হইয়া খাকে। 
খিনি, ইঞ্ছ জেয, ইহা জ্রেয়, করিয়!, তজ্জন্ত উৎসুক হইয়া বেড়ান) তিনি কল্পসহত্রেও প্রকৃত 

জয়পন্ধার্থ লাভ করিতে পারেন না। 
স্ত্যাগ, ক্রোধ্জর, ইন্জিয়সংঘম ও আহারলাঘব করিয়া, বুদ্ধি দ্বার! দ্বারবিধানপুরঃর 

নূকে ধ্যানে গিথি্ ক করিবেন | গুহা, বন ও জনশৃণ্ত প্রদেশ সকল আশ্রয় করিয়া, নিত্য উদ্যুক 
ধা সমাহিত হইল সর্বদা সম্যগ্রপে ধ্যানধারপান় প্রবৃত্ত হইবেন। বাগ্দও, মনোদও ও কর্ণ, 



ছিচত্বারিংশ অধ্যায়। ৯৭ 
ছুও এই ত্রিবি দণ্ড ধাহার আয়ত, তিনিই ত্রিদণী এবং তিনিই মহামতি এই দুশ্তমান স্থাবর- “অঙমাত্মবক, গুণাগুণময় মূদায় জগৎ ধিনি আত্মুমর় ভাবেন; রাজন্। কেইবা তাঁহার প্রিয়, 
আর কেইবা তাহার জুপ্রিয়? বাহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়াছে, ধাহার লো কানে সৃভাঁন 
অনিয়াছে এবং ধিনি স্ভূতে সমাহিত হইগা, সকলের আধারস্থানীয়, নিত্য অব্যয়শত্রক্ষকেই' 
বিরাজমান অবলোকন করেন, তাহার আর পুনগায় জন্ম হয়না । সমদাহিরই 
নবলৈক্ষী- তা দেই সুভ অপেক্ষা আবার জুপ শেঠ, ভূপু অপেক্ষা ভানমার্গ শ্রেষ্ঠ এবং 
মেই জ্ঞানমার্গ অপেক্ষাও আবার যাহাতে সঙ্গ ও রাগ «ই উভয়ের সম্পর্ক নাই, তাদুণ ধাানই 
্রেঠ্ঠ।-গ্রইধ্যান-আবিষ্কত হইলে, নিতান্ববপ' ব্রদ্ধের উপগন্ধি হইয়! থাকে। স্মাহিত, ব্্ধ- 
নি, অ প্রত াঁচি, ইকাত্তিক অনুরাগ সং্ন্”িতেক্্ির ও আত্মবান্ হইয়া, ওই যোগ লাভ 
করিলে, আত্মায় আত্মার যোগ হইয়।, মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। 

ইতি যোগিচধ্য। নাম একচত্বারংশ অধ্যায় । 

বিচত্বারিংশ অধ্যায়। 

দত্তাতরেয় কছিলেন, যে. যু!গী উল্লিখিত বিধানে সম্যগ্ল্ূপে যেগগযুক হইয়া, আবস্থিতি করেন, 
5 শত ্ াস্তার, তাহাকে আর.স্বপদ হইতে প্রতিনিবৃত্ধ করাইতে পারে না। যিনি বিশ্বকপ, বিশ্বের ইশ্বর, বিশ্বের কারণ, বিশ্বের অধিষ্ঠান ও বিশ্বের শিরঃক্বন্ূপ এবং বিশ্বের বইমকর্তী, 
মধবা বাহুর সহ সংস্মু্ুক, পাদ. পীব1, সেই প্রতাপ, প্রমাত্ুকে দর্শন করিয়া, এ তাহার প্রাপ্তির জগ্ত, পরমপবিত্র ও বিরাটুস্বরূপ ওঁ এই একাঙ্গর জপ করিবে। অকার, উকার 
মকর, এই অক্ষর ও [বের হরপ্র এব১ ইহারাই-তাহার তিনুুত।। এই তিন মাত্রা যথাক্রমে 
সত, র্জ,ও ত্মাুণূমূর়। যোগী এই ওক্কারেরু স্বরূপ শ্রবণ ও জপ করিবেন। তাহাই তাহার ৮ ০১৬৭ আজাহার ৮৩ :*প রাতারাতি «২২, ১৫১ ৮৮১৯ ৭ ০০::২৭০৬ এ টাম বক পপ পলা প৯এত১:০০০১ ৭০5 অধ্যয়ন হইবে। এতসব, ওক্কায়ের অপর অধুমুতা,আছে। তাহ! উল্লিখিত গুপত্রয়ের অতীত 
এবং উর্ধে সংস্থিত। গান্ধারনামক ন্বরের সংশ্রঃবশতঃ তাহুর ন হ। উহার 
গতি ও স্পর্শ পিপীলিকার ন্যায়। উহা মন্তকে লক্ষিত হইয়া থাকে গঘুক্তযোজিত হইয়া! 
নেমন মন্তকে প্রাতিগমশ করে, তেমনি. যোগী অক্ষরে অক্ষরে ওক্কারময় হইয়া থাকেন। প্র ধু, 
আত শূর, ও বঙ্গ বেশ্যন্বরূপ। অপ্রম্ত হইয়া, শরের তায়, সেই ব্গকে বৰ করিলে, তনু 

হওয়া যায়|. ওম এই অক্ষরই তিন বেদ,তিন. লোক, তিন অন. বব বি..ও মুহাদেব ভেদে, 
তিন দেবতা এবং সাক্ষাৎ ধক, সাম ও যন্ শ্বরূপ। পরনার্ঘতঃ ওষ্কারের সার্ধ তিন মাত্র! 

ঈি এ পিছে 

জানিবে। যে £যাগী তাহাতে সংসক্ত হন, তিনি তাহাতে অয়প্র কেন। 
অকার ভূর্লোক, ুবুক্রেকক এবং মকার স্বর্গলোক বলিয়া, পরিগণিত হয়। ব্রা প্রথম 

মাত) দ্বিতীয় মারার নাম অবাক্ত তৃতীয়,মুা, সাক্ষাৎ চিৎশ্কি ও অধম! পরম পৃ অর্থাৎ 
১ আসান লেতাপাপিন (১০০০০ 

বনধপন। একী কিমাইদারেই ইহীদিগ্কে' যোগ মি ব্ণিয়া, আবগৃত,হইুবুদ। ওমু এই 
অক্ষর উচ্চারণ কাঁরলেই, যাঁভীয় সং অপৎ পরিগৃহীত হইয়া! থাকে। প্রথ 
বিতী মাত্রা দীর্ঘযরপ ও-ভুতী মারা তন্বরূপ”) আর অধমার!র রুপা, নির্বাচন করা 
দায়ে? এইরূপে যিনি ওক্কারাভিধের অক্ষরস্থরূপ পুরতুগকে সুমূকু পু. অুবুগুতু.. ও 
ঠাহার ধ্যানে সংসুক্ত-হনু, তিনি সংগারচক্র অতিক্রম ও জ্রিবিধ বন্ধন পরিহুরুকর 
বরাসুস্বরপ পরম ব্রদ্মেই লয় পাই খাঁকেন। তীহার কর্ধবন্ধন ক্ষয় না হইলে। তিনি অরিষ্ট - 
প্রানি সেতো সস ক ২০০৭ পাস্তা 54505800557 ২ রন বালির 

১৩ 

সি 



৯৮ মার্কগ্ের পুরাগ। 

বার মৃত্যু অবগত ও মৃত্যুর পর জুতিতুু, হইয়া; পুলরায় যোগী-.হইয়া..থাকেন। অতএব 
যোগটিদ্ধ হউক বান! কল্প-অরগর্ত হও করবা |. তাহ্জইবে, মৃত্ুয়আয়েআরযর 
হইতে হয় ন।। 
পু পদাওাউউজর 

ইতি ওষ্কারশ্বরূপকথন নাম দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়। 

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়। 

দত্তাত্রেয় কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার নিকট অরিট সমুদয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ 
করুন। যোগবিৎ তৎসমস্ত সন্দর্শনমাত্র নিজের মৃত্যু অবগত হয়েন। ূ 

যে ব্যক্তি দেবমার্গ, গ্রব, গুরু, উত্তর, নিজের ছায়া, অরুত্ধতী, এই সকলকে দেখিতে পা 

লা, তাহার সম্বংসর পরেই মৃত্যু হইয়া থাকে । স্্্যবিষ্বকে রশ্বিণৃন্য ও অগ্নিকে অংশুমালী দর্শন 

রিলে, একাদশ মাসের অধিক আর জীবিত থাকিতে হয় না। যেব্যক্তি স্বপ্পে বমি, মল ও মুত্র 
এই সকলে স্বর্ণ বা রজত প্রত্যক্ষ করে, সে দশমাস জীবিত থাকে । প্রেত ও পিশাচাদি, গন্ধর্ধনগর 
এনং স্ুুবর্ণবর্ণ বৃক্ষ কল দর্শন করিলে, নয় মাঁস বাচিয়। থাকে । যে ব্যক্তি অকন্মাৎ স্থল থাকিয়! 

ক্ষণ হয়; আবার কৃশ থাকিয়া স্থূল হয়; তাহার আয়ু মাটমাস পরেই প্ররুতিত্রষ্ট হইয় থাকে। 

পাংশু ও কর্দমে পদক্ষেপ করিলে, যাহার পাটি ব! পায়ের সন্মুখভাঁগের চিহ্ন খণ্ডাকারে তাহাতে 

লক্ষিত হয়, সে সাত মাস বাচিযা থাকে । যাহার মস্তকে গৃত্ব, কপোত, কাকোল, বায়স অথবা 

অন্য কোন মাংসাশী পক্ষী উড়িয়া বসে, সে ছয় মাস বাচিয়া থাকে । কাকপডংক্তি ও পাংশুবৃষি 

দ্বার আহত হইলে এবং নিজের ছাঁয়। বিপরীত দেখিলে, চারি পাঁচ মাল বাচিয়া থাকে । যে 

ব্যক্তি বিনামেঘে দক্ষিণ দিকে বিদ্যুৎ ও রাত্রিতে ইন্দ্রধন্থ অবলোকন করে, সে ছুই তিন মাস 

জীবিত থাকে । যেব্যক্তি ঘ্বৃতে, তৈলে, আদর্শে বা জলে আপনার মুর্তি দেখিতে পায় না অথবা 

যদি দেখে, মন্তক হীন দেখিয়। থাকে, তাহাকে আর মাসের উদ্ধ বাঁচিতে হয় না।. 

রাজন! যাছার গাত্রে শবসম গন্ধ বাহির হয়, সে যোগী অদ্ধনাস বারো, জনিবেন। 

স্মান করিবামাত্র যাহার হদয় ও পদ শুফ হইয়াযায় এবং জল পান করিলেও, কণ্ঠশোষ উপ. 

স্থিত হয়, সে দশদিন বাচিয়। থাকে । বায়ু ছিন্ন ভিন্ন অথবা সভ্বর্ষে প্রবৃত্ত হইয়া, বাহার মর্মস্থান 

সকল ভেদ করে এবং জলম্পর্শ করিলেও, যাার লোমাঞ্চ না হয়, তাহার মৃতু উপস্থিত, 

জানিবে। যে ব্যক্তি স্বপ্রে খক্ষ ও বাঁনরযাবে মআারোহণ করিয়া, গান করিতে করিতে দক্ষিণ 

দিকে প্রস্থান করে, তাহার মৃত্যুর আর কালাকাঁল নাই। রক্ত-কৃষ্ণবসনধারিণী রমণী স্বপ্পে যাহাকে 

গান ও হাম্ত করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে লইয়া যায়, তাহাকেও আর বাঁচিতে হয় না। যে ব্যঞ্ষি 

স্বপ্নে মহাবল নগ্ন ক্ষপণককে একাকী সহান্ত আস্তে গমন করিতে দেখে, তাহার মৃত্যু উপস্থিত, 

জানিবে। যে ব্ক্তি শ্বপ্নেআপনার দেহকে মন্তকতল পর্য্যস্ত পঞ্কলাগরে নিমগ্র অবলোকন করে, 

ভাহার সদ্য মৃত্যু হয়। ম্বপ্পে কেশ, অঙ্গার, ভন্ম, ভুজঙ্গ ও জলশৃন্য নদী দর্শন করিগে, দশদিনের 

পর একাদশ দিনে মৃতু হইয়া থকে । স্বপ্নে অতীব ভীষণ ও বিকট প্রক্কৃতি, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষগণ 

যুধ উদ্যত করিয়া, পাঁষাণের আঘাত করিলে, সদ্য মৃত্যু হইয়। থাকে । হৃর্য্যের উদ্বয়সময়ে 

শিবা যাহার সম্মুখ, পম্চাৎ অথবা! চতুর্দিক দিয়! গমন করে, তাহারও সদ্য মৃত্যু হয়। ভোজন 

করিয়। উঠিয়াই, যাহার হৃদয় আবার ক্ষুধায় পীড়িত হয় এবং দত্তঘর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহার 

আহ শেষ হইয়াছে, সন্দেছ মাই। যে ব্যক্তি প্রদীপের গন্ধ পায় না) দিবসে বা রাত্রিতে ভীত 

হইয়া থাকে এবং পরের নেত্রে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় না, তাহাকে ও আর বাচিতে 

হয় ন।। আত্মৰিৎ ব্যক্ষি অগ্রাত্রে ইন্দ্রণন্ু এবং দিবাভাগে গ্রহদিগকে নিরীক্ষণ করিলে, আপনার 



ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ৯৯ 
আযুর নিশ্টয়ই ক্ষয় তইয়াছে, বুঝিবেন। যাহার নাক বাকিয়া যার, কর্ণদ্বয় নতোকত হয় এবং 

* বামনেত্রে জল পড়িয়া থাকে, তাহার আঁু শেষ হটয়াছে। যখন মুখ রক্তবর্ণ ও জিহ্বা শ্ামবর্ণ 
হয়, তখন প্রান্ত ব্যক্তি বিশেষরূপে জানিবেন, নিজের মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি শ্বপ্রে 
উদ্ ও গর্দভযানে আরোহণ করিয়া, দক্ষিণ দ্রকে গমন করে, তাহার সদ্য মৃত্যু জানিবে, তাহাতে 
সংশয় নাই। যেব্যক্তি কর্ণদ্বয় পিহিত করিয়া, আপনার শব্ধ শুনিতে পায় না এবং যাহার চক্ষুর 
জেোতি নই হইয়া যায়, তাহাকেও আর বাচিতে হয় না। স্বপ্ে গর্ভমধ্যে পতিত হইলে, ষে 
ব্ক্চি আর বাইর হইবার দ্বার পায় না, তজ্জন্ত গর্ভ হইতে উঠিতে পারে না, তাহার জীবনের 
সেই শেষ, জানিবে। যাহার দৃষ্টি উর্ধে উিত হইয়াছে এবং রক্তবর্ণ ধারণপূর্ধক পুনঃ পুনঃ 
ঘূর্মমান! হয়; কোনরূপেস্থির থাকিতে পারেন৷ ) যাহার মুথ উন্মাপূর্ণ ও নাতির গর্ত বিস্তীর্ণ 

হইয়া থাকে) তাহাকে ও অপর দেহ ধারণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্রে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া, 
আর বাহির হইতে পারে না; অথবা জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, পুনরায় বহির্গমনে অসমর্থ হয়) 
ভাহাই তাহার জীবনের শেষ। যেব্যক্তি দিবসে অথবা রাত্রিতে দুষ্ট ভূতগণ কর্তৃক অভিহত হয়; 
সেনিঃসন্দেহই সাত রাত্রি মধ্যে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনার শ্েতবর্ণ 
নির্মল বন্ত্রকে রক্তবর্ণ অথব! ক্ৃষ্থবর্ণ অবলোকন করে. তাঁহারও আসন্ন মৃত্যু নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 
ধাহাদের ন্বভাবের বৈপরীত্য ঝ৷ প্রকৃতির বিপর্য্যয় হইয়া থাকে, যম ও অন্তক তাহাদের আসন্ন 
হইয়াছে, এইরূপ নির্দিষ্ট হয়। 

ধাহাদের নিকট সর্বদা বিনীত হওয়া উচিত ও যাহার! পুজ্যতম বলিয়| পরিগণিত হয়েন, 
তাহাদিগকে যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে বা নিন্দা করে) এবং যে বাক্তি দেবগণের পূজায় পরাম্ুখ ও৷ 
ওর, বৃদ্ধ ও বিপ্রবর্গের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয় এবং যে র্যক্রি পিতা মাতার সৎকার ও জামাতৃ- 
গণের সমাদর করে না এবং যে ব্যক্ত যোগিগণের, জ্ঞানবিৎ ব্যক্তিগণের ও অন্তান্ত মহা স্থাগণের 
অসৎকারে গ্রবৃত্ত হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জানিবেন, তাহার কাল প্রাপ্ত হইয়াছে । 

যোগিরা যত্বপূর্বক সতত অবগত হইবেন, অরিষ্ট সকল সম্বৎসরাস্তে ও দিবানিশ ফল দান 
করিয়া থাকে। তাহারা বিশেষরূপে তন্বৎ কালের প্রতি লক্ষা রাথিবেন। ধীঁ সকল ফল যেমন 
অতীব ভয়ঙ্কর, তেমনি সকলেরই অনায়াদে বোধগম্য হইয়] থাকে । তত্বৎ ফল্প, বিশিষ্ট বিধানে 
নৃবিদিত হুইয়া, তাহাদের উপস্থিতির সময় সর্ধদাই মনে করিয়া রাখিবেন। এইরূপে সমস্ত 
বিদিত হইয়া, সম্যক্ রূপে ভয়শৃন্ত স্থান আশ্রয় করিয়া, যোগী যে।গে যুক্তচিত্ত হইবেন। তিনি 
অবিষ্ট দর্শন করিলেই, মরণজনত ভয় ত্যাগ করিয়া, সেই অরিষ্টের স্বভাবপর্য্যালোচনাপূর্বক যে 
সময়ে তাহ! উপস্থিত হইবে, দিবসের সেই ভাগে যোগযুক্ত হইবেন। সেই দিনের পূর্ববাহ্নে, অপ. 
রাক্কে অথব। মধ্যান্কে, কিম্বা রজনীযোগে অথবা যে সময়ে সেই অরিষ্ট দর্শন ক.রয়াছেন, ঠিক সেই 
সময়েই যোগযুক্ত হইবেন ) যাবৎ দেই দিন উপস্থিত না হয়, তাঁর রূপে যোগচর্য্যা করিবেন। 
তিনি আত্মদংযমপূর্নক সমুদায় তয় ত্যাগ ও সেই কাল জয় করিয়া, সেই গৃছেই অথবা অন্ত 
যেখানে গাকিলে, মন স্থির হইতে পারে, সেই স্থলে অবস্থিত হুইয়া, গুণজয় জয় করত যোগে 

যুক্তচিন্ত ও পরমাত্মায় একতান অন্তঃকরণে সন্গিবি হইবেন এবং আত্মাকে তন্ময় করিয়া, অব- 
শেষে চিদ্ধত্তিও সর্ববতোভাবে ত্যাগ করিবঝেন। তাহাহইলে, ইন্ত্রিয়ের অভ্ভীত, বুদ্ধির অতীত ও 
বাক্যের অতীত পরম নির্ধাঁণ ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন । 

অয়ি অলর্ক! আমি আপনার নিকট এই সমুদ্দায় যথার্থবৎ কীর্তন করিলাম। অধুন! যে 
উপায়ে আপনি রগ লাভ করিবেন, তাহ] সংক্ষেপে ৰলিতেছি, শ্রবণ করুন। চম্ত্রকান্তমণি চর" 
কিরণমংযোগেই জপ নিঃসাঁরণ করে; কিরণের সহিত সংহুক্ত না হইলে, কখনই সণিলআঁবে 

সমর্থ হয় না) ইং1ই যৌগির যোঁগনিঞ্ির উপমা অর্থাৎ যোগী যোগে যুকচিন্ত হইলেই, তাহার 
অন্তরে আননারস সঞ্চারি 5 হয়) যুক্ত'চত্ত না হইলে, হয় না। 



হু মার্কগেয় পুরাণ । 

পুনশ্চ, কুর্য্য কান্তমণি হর্মযাকিরণনংযোগেই হুতাঁশন আবিষ্কৃত করে; একাকী, কখন পায়ে না। 

ইহাও যোগীর অন্তর উপম! অর্থাং যোগের সহিত সংযোগ না হইলে, যোগীর কখন ঙ্ধ- 
সাক্ষাৎকার সমুন্তাবিত হয় না। 

পুনশ্চ, পিগীলিকা, ইন্দুব, নকুল, গৃহগোধা ও কপিঞ্ল ইহার, যে গৃহে গৃহস্বামী আছে, 
সেই গৃছেই মটরাচর বাস করিয়া থাকে । গৃহস্বামী বিনষ্ট হইলে, অন্যত্র গমন করে। গৃহম্বামীর 
বিনাশে ইহাদের কিছুমাত্র হুঃথ উপস্থিত হয় না। ইহীও যোগীর যোগসিদ্ধির অন্যতর উপমা । 
অর্থাৎ, দেহের পর দেহের আবির্ভাব ও ঠিরোভাঁব হয়! থাকে । ইহ] স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম; 

সুতরাং তাহাতে আর মমত। কি? ছুঃখ কি? যোগী ইহাই জানিয়1, কোনরূপে মমতার বশনা 
হইয়া, দেহের কোনরূপ ক্ষযবিনাশ বশতঃ কোনরূপে ক্ষু্ণ বা অবসন্ন না হইয়1, একাস্ত চিত্তে 

যোগসাধন করিবেন ।, 

পুনশ্চ, মৃন্দেহিক! অর্থাৎ উইপোকা ক্ষুদ্রদেহ হইলেও, অতীব-ক্ুদ্র মুখের সাহায্যে রাশি 
রাশি মুত্তিক! সঞ্চিত করিয়া থাকে ; যোগী ইহ! দ্বারাও যোগনাধন শিক্ষা করিবেন । অর্থাৎ বরক্গ- 
সাধন অতীব ছুরূহ বা গুরুতর ব্যাপার হইলেও, যোগচচ্চারূপ সামান্য উপায়েই তাহ] আয়ত্ত 

করা যাইতে পারে। এই যোগচর্চাও আবার যতই কেন গুরুতর হউক; অল্পে অল্নে অভ্যাস 
করিলে, অনায়াসেই কৃতকার্য হওয়। যাইতে পারে। | 

পুনশ্চ, পণ্ড, পর্ষী ও মনুষ্যা্দি জীবগণ ফল, পুষ্প ও পত্রশালী বৃক্ষকে বিনষ্ট করিয়া থাকে! 

ইহ1 দেখিয়াও যোগির] সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যেখানে সমৃদ্ধি, সেইখাঁনেই বিনাশ। 
তুমি যত বড় ধনী, মানী ও গুণীজ্ঞানী হও না কেন) কাল তোমাকে নিশ্চয় বিনাশ করিবে। 
এই সকপ চিন্ত। করিয়া, বৈরাগ্যের উদয় ও তত্মহকারে আত্মাকে আত্মীতে মিলিত করিয়া, 

যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলে, নির্ব।ণপ্রাপ্তিরূপ চরমপিদ্ধি সঞ্চিত হইয়া! থাকে। 
পুনশ্চ, রুরুনামক মৃগশাবকের শৃঙ্গের অগ্রভাগ তিলকাকৃতি হইলেও, তাহার সঙ্গে মঙ্গে 

বদ্ধিত হইয়া থাকে ; ইহ! বিশেষপে লক্ষ্য রাখিলে, যোগী সিদ্ধি লাভ করেন। 
পুনশ্চ, ত্রবপূর্ণ-পাত্র-হস্তে ভূপৃষ্ঠ হইতে অত্যুচ্চ গ্রদেশে আরোহণদময়ে লোকের অঙ্গের 

প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাঁখিলে, ফোগী কি না জানিতে পারেন ? লোকে জীবনের জন্য সর্বন্থ 

নিখত করিতে যে চেষ্টা করে, তাহা যখাযখ বিদ্দিত হইলে, যোগী কৃতকৃত্য হইয়। থাকেন। 
যেখানে বান করা যায়, তাহাই গৃহ; যাহা দ্বারা জীবনধারণ হয়, তাহাই ভোজ্য ; সেইরূপ 

যাহ! দ্বার অর্থ বিনিষ্পন্ন হয়, তাহাই সুখ; সুতরাং এ বিষয়ে আর মমতা কি? 

পুর্র কহিলেন, তখন মহীপতি অলর্ক ভগবান্ দত্তাপ্রেয়কে প্রণাম করিয়া, বিনয়াবনত 

হুইয়।, সহ্য বচনে বপিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! সৌভাগ্যক্রমেই আমার শত্রর পরিভবজনিত 

ঈদৃশ প্রাণসংশয়কর অত্যুগ্র ভয় উপস্থিত হইয়াছিল! দসৌলভাগ্যক্রমেই কাশিপতি গ্রবলপরা- 

ক্রান্ত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াঙিলেন! ধাহার উচ্ছেদ বশতঃ আমি এখানে আদয়াছি এবং 

বাহার প্রভাবে আপনার সঙ্গলাভে সমর্থ হইয়াছি! সৌভাগ্যক্রমেই আমার বল থর্কিত ও ভৃত্য 
সকল নিহত হইয়াছে! সৌভাগ্য কমেই আমার কোষও ক্ষয় প্রাপ্ত ও তথ্প্রযুক্ত ভয় উপস্থিত 

হইয়াছিল ! সৌভাগ্য ক্রমেই ভবদীয় পদযুগল মদীয় স্থতিপথে সমাগত ও সৌভাগ্যক্রমেই আপনার 
উক্তি সকল আমার অন্তরে সংস্থিত হইয়াছে ! পুনশ্চ, সৌভাগ্যক্রমেই ভবদীয় সমাগম লাভ 
করিয়া, আমার জ্ঞানও সমুৎপন্ন হইল! ব্রদ্মন্! সৌভাগ্যক্রমেই আপনি আমার প্রতি কারণা 
বিতরণ করিলেন ! 

পুরষের যখন শুভোদয় হয়, তখন অনর্থও অর্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে। দেখুন, এই 

ভয়াবহ বিপদও ভবদীঘ সমাগম সংঘটন করিয়া, আমার উপকার সম্পাদন করিল । বলিতে কি' 

স্ুবাহ থ কাঁশিপতি উভয়ে শক্র হইলেও, আমার উপকারী । দেখুন, ইঠাদেরই জন্ত আমি আগ' 



ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়। ১৪১ 
নার অস্তিকে আগমন করিলাম। আপনি যোগিগণেরও ঈশ্বর । আপনার প্রসাদ রূপ অনল- 

* সংষোগে আমার অক্রান-কিন্বিষ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে এরূপে যব করিব, যাহাতে আর 
পুনরায় ঈদৃশ ছুংখভাজন হইতে হইবে না। যাহা বিবিধ বিষম ছুঃখরূপ বৃক্ষের বন স্বন্প, 
সেই গার্ৃস্থ আশ্রম ত্যাগ করিব। এক্ষথে এ বিষয়ে আপনার অনুমতি পাইতে ইচ্ছা! করি। 
কেননা, আপনি অনি মহাপুরুষ ও জ্ঞানদাত1। 

দত্তাত্রেয় কহিলেন, রাঁজেন্্র! গমন কর। তোমার কল্যাণ হউক। আমি তোমাকে যেরূপ 
উপদেশ করিলাম, তুমি নির্মাপ ও নিরহঙ্কার হইয়া, তদমুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, নির্ধাপমুক্তি 
লাভ করিবে। | 

খধষি এইপ্রকাঁর কহিলে, মহীপতি অর্ক তাহাকে প্রণাম করিয়া, ত্বরাষিত হইয়া, যেখানে 
কাঁশিপতি ও অগ্রজ ভ্রাতা স্ুবাহু, তথায় সমাগত হইলেন এবং কাশিপতির মম়ীপে ও সুবাহ্র 
অগ্রে উপনীত হইয়া, সহান্ত বাক্যে বলিতে লাগিলেন, কাশিপতি ! তুমি রাজাকামুক হই়াছ। 
অতএব এই পরমসমৃদ্ধিমান্ রাজ্য স্বয়ং ভোগ কর অথব| স্ববাছকেই সঙ্জদান কর। অখব। 
তোমার অভিরুচি যেরূপ, তাহাই কর। | 

কাশিপতি কহিলেন, অলর্ক! তুমি যুদ্ধ না করিয়াই, রাজ্য পরিতাগ করিলে। ইহা কারণ 
কি? ইহ! কিন্তু ক্ষতিয়ের ধর্ম নহে। তুমিও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ভালরূপ জান। রাজ! অমাত্যদিগকে 
জয় ও মৃত্যুতয় তাগ করিয়া, শত্রুকে লক্ষ্যরূপে নির্দেশ করিয়া, শর সন্ধান করিবেন এবং বৈরীকে 
জয় করিয়া, সিদ্ধির অন্য যথাভিলধিত অত্যুত্কৃষ্ট ভোগ সকল সম্ভোগ ও প্রধান প্রধান যজ্ঞ সক- 
লের যাজন করিবেন । 

অলর্ক কহিলেন, বীর! আমারও পূর্বে এইরূপ অভিপ্রায় ব! ধারণা ছিল। সম্প্রতি তাঁহার 
বিপরীত ভাব উপস্থিত হইগ্নছে। কারণ শ্রবণ কর। যাবতীয় জীবের সঙ্গ যেমন ভৌতিক, 
তাহাদের অন্তঃকরণ ও গুণ সকলও তেমনি ভূতের সমবায় মাত্র। একমাত্র চিচ্ছক্িরূপী 
ঈশ্বরই জুট । তদ্যভীত যখন আর কিছুই কিছু নহে, জানিতে পারিয়াছি, তখন রাজনু! শক্ত, 
মিরর, প্রত ও ভৃত্য কল্পন। কিরূপে নঙ্গত হইতে পারে? অতএব আমি যখন তোমার তয়জনিত 
নিরতিশয় ছুঃখ প্রাপ্ত হইয়া, ভগবাঁন্ দত্তাত্রেয়ের প্রসাদেজ্ঞান লাভ করিয়াছি, তখন ইন্ত্রিয়দিগকে 

জয় ও সমুদয় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, পরব্রন্ধে সন্নিবিষ্ট করিব। পরক্রহ্গকে জয় করিলেই, সমুদায় জন 
করা হইল। যাহা ভিন্ন আর কিছুই নাই, তাহার গাধন জন্ত অন্য সাধন! করা কর্তব্য। ইন্দরিয়- 
দিগকে সংযত করিলেই, সিদ্ধিলাভ হষ্ঘ়া থাকে । দেখ, আমি তোমার শত্র নহি, তুমিও আমার 
বৈরী নহ) এই স্থবাছ৪ আমার অপকারী নহেন। আমি ইহা যথাযথ অবগত হইয়াছি। আপনি 
এখন মন্ত শব্ররু অন্বেষণ করুন। 

রাজ। স্ুবাহ তৎকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়, হষ্চিন্তে ততক্ষণাৎ গাত্রোথখান করিলেন এবং 

পরম সৌভাগ্য, এইরূপ কছিয়া, ভ্রাতাকে অভিনন্দন করিয়া, কাশিপতিকে বলিতে লাগিলেন। 

ইতি অরিষ্টকথন নাম ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়। 



চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়। 

সুবাহ কহিলেন, নৃপশ্রেষ্ঠ ! আমি যেজন্য আপনার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তাহা! আমার 
সাকল্যেই লাত হুইয়াছে। এক্ষণে গমন করিব, আপনি সুখী হউন। 

কাঁশিরাভ কহিলেন, কিন্তন্য আপনি আমার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ? কি প্রয়োজনই বা 
আপনার বিনিষ্পন্ন হইল? জানিবার জন্য আমি পরমকৌতুহলসম্পন্ন হইয়াছি। অতএব আপনি 
আমার নিকট তাহা কীর্তন করুন। অপর্ক আপনার পিতৃটপতামহিক স্থখসমৃদ্ধ রাজ্য বলপুর্বক 
ভোগ করিতেছিলেন। আপনি আমাকে সেই শক্র জয় করিয়া! দিবার জন্ত বিশেষরূণে প্রেরণ 
করেন। সেই কারণেই আমি আপনার অন্ুজের এ রাজ্য আক্রমণ করিয়া, আপনার বশে আনয়ন 
করিয়াছি । আপনিও স্বকীয় কুলোচিত এ রাজ্য ভোগ করুন। 

স্থবান্থ কহিলেন, কাঁশিবাজ'! যেজন্য আমি ঈদৃশ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এবং আপ- 
নাকেও অত্যন্ত উদ্যমে গ্রাবর্তিত করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। আমার এই ভ্রাতা তত্ব- 

বিৎ হইলেও, গ্রাম্য ভোগে আসক্ত হইয়াছিলেন। আমার অগ্রজ ছই ভ্রাতা বিমূঢ় হইলেঞ, 
তত্বজ্ঞানসম্পন্ন হুইয়াছেন। কেন মা, আমাদের জননী বাল্যকালে তাহাদের ছুই জনের ও 
আমার মুখে যেমন স্তন্ধ দিয়াছিলেন, আমাদের তিন জনেরই কর্ণে তেমন তত্বজ্ঞান বিস্তম্ত করিয়া- 
ছিলেন। রাজন্! যে যে বিষয় মনুষ্যমান্রেরই অবশ্ঠ জ্ঞেয় বলিয়া, পরিগণিত হইয়া! থাকে, 
জননী আমাদের তিন জনেরই হৃদয়ে তৎসমস্ত প্রতিভাত করেন) কেবল ইহাঁরই করেন নাই। 
যেমন এক নার্থগত ব্যক্রিগণের মধ্যে একজন অবসন্ন হইলে, দাধুমাত্রেরই হুঃখ হইয়া! থাকে, 
রাজন! আমাদেরও সেইনপ হইয়াছে । কেননা, ব্রাজন্! আমাদের সহিত এই অলর্কের 
সম্বন্ধ আছে। ইন্নি এই দেহে আমাদের ভ্রাতৃকল্পনা ধারণ করেন। ইনি গর্ব মোহে 
আচ্ছন্ন হইয়া, অবসন্ন হইয়া! পড়িয়াছিলেন। তাহাতেই আমাদের ছুঃখ উপস্থিত হয়। সেই- 
জন্যই আমি বিশেষরূপে বিবেচন! করিয় স্থির করিলাম, ছুঃখ হইতেই ইহার বৈরাগ্যভাবনা 
উপস্থিত ইইবে। এইগ্রকার অবধারণ করিয়াই, আমি উদেষাগের জন্য আপনার আশ্রয়ে উপ- 
স্থিত হইয়াছিলাম। তাহাতেই ইহার হুঃখ হইতে তত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া, বৈরাগ্য সমুস্তাবিত 
করে। ইহাতে আমি কৃতকার্ধ্য হইয়াছি। আপনার মঙ্গল হউক। আমি চলিলাম। রাজন! 
ইনি মদালসা'র গর্ভে বাপ ও সেইরূপে তাহার স্তন পান করিয়াছেন। অতএব অন্ত রমণীর 
পুত্রের] ষে পথের পথিক হইতে পারে না, ইনি সেই পথের পথিক হুউন। আমি এই সকল 

বিচার করিয়া, আপন|রে আশ্রয়পুর্বক এরূপ অনুষ্ঠান করি। আমার কার্য ও সিদ্ধ হুইয়াছে। 
এক্ষণে পুনরায় সিদ্ধিলাভের জন্য প্রয়াণ করিব। রাজন্! শ্বজন, বান্ধব ও স্ুহৃৎ অবসন্ন হইলে, 
যাহারা তাহাদিগকে উপেক্ষা করে, সে সকল ব্যক্তিকে আমার ইন্ট্রিয়বিশিষ্ট বলিয়াই মনে হয় না) 
বিকল বলিয়! প্রতীতি হইব থাকে । সুহৃৎ, স্বজন ও বন্ধু ইহার! সমর্থ হইলেও, যে ব্যক্তি অব- 
সম্ন হয়, তাহার সেই সুহৃত প্রভৃতিই নিন্দাভাজন হইয়] থাকে । তাহাকে কখন নিন্দা করা যাইতে 
পারে না। রাজন! আমি আপনার সংসর্গে ঈদৃশ মহত কীর্ধ্য সাধন করিয়াছ। অতএব 
আপনি সুখে থাকুন। আমি গমন করিব। আপনি দাধুগণের অগ্রগণ্য ) জ্ঞানভাগী হউন। 

কাশিরাজ কহিলেন, আপনি সৎম্বভাঁব অলর্কের মহান্ উপকার করিলেন । আমার উপকার জন্য 
কিনিমিত্ব মনোযোগ করিতেছেন ন1? সাধুর সহিত সাধুর সমীগম অবশ্তই ফলদাযী হুইয়! থাকে, 
কখনই নিক্ষল হয় না। এই কারণে আপনার সংসর্গে ামার উন্নতিপ্রাপ্তি সর্ব! যুক্তিযুক্ত । 

স্কুবাহু কহিলেন, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহাদিগকেই পুরুযার্থচতুষ্য় বলিয়া! থাঁকে। 



ক 

চতুশ্ত্বারিংশ অধ্যায়। ১০৩ 
সন্ধ্যে আপনার ধর্ম, অর্থ ও কাম সিদ্ধ হইয়াছে। মোক্ষের কেবল অভাব মআছে। আমি সেই- 
অন্ত আপনার নিকট সংক্ষেপে বলিব। আপনি এক মনে শ্রবণ করুন। রাজন! শ্রবণ করিয়া, 
মম্যক্ রূপে আলোচনা পূর্বক মুক্তির অন্য যত্ব করিবেন। মহারাজ | আপনি ফখন মমত। ও 
অহষ্কারের বশীভূত হইবেন না। সম্যগ্রূপে ধর্ম আলোচনা করিবেন। কেন না, লোকে ধর্থা- 
ভাবেই নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। আপন। আপনি আলোচনা করিয়াই, বিশেষরূপে জানিবেন, 
আমি কাহার? রাত্রির অবসানে আলোচন। করিয়।, বাহান্বর্গত আলোচনায় প্রবৃত্ত ছইবেন। 
অব্যক্ত হইতে প্রন্কৃতি পর্যন্ত বিকারহীন, চেতনাহীন, ব্যক্ত বা অব্যক্ত সমুদ্ায় বিষয় অবগত হই- 
বেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইছাও জানিবেন, সংসারে জ্ঞেয কি, জ্ঞাতা কে? এবং আমিই বা কে? 
ইহা বিশেষে জানিতে পারিলেই, আপনি সমস্ত বিদিত হইবেন। দেহ গ্রভৃতি অনাত্মপদার্থ 
আাত্মপ্তান এবং অবকে ম্ব বলিন| অবগত হওয়াই মূঢ়তা। রাজন্! লৌকিক ব্যবহার অন্কুসারে 
আমিই সর্ধগত। 

আপনি যাহ। জিন্তাসা করিলেন, এই তাহ। সমস্ত বিশেষ করিয়! বলিলাম। অধুনা গমন 
করিব। ধামান্ স্থবাহু কাশিপতিকে এইপ্রকার কহিয়! প্রস্থান করিমেন। তখন কাশপতিও 
অলর্ককে সর্বতোভাবে পূজা করিয়া, স্বকীয় পুরে প্রত্যাগত হইলেন। অলর্কও আপনার কো 
পুরকে রান্পদে অভি'ষক্ত করিয়া, সর্মতোভাবে সর্বসঙ্গবিহীন হইয়া, আত্মসিদ্ধির জন্ত অরণ্যে 
গমন করিলেন। অনন্তর বহুকালাবসানে নিদ্বন্দ ও নিশপরিগ্রহ হইয়া, অনুপম যোগসমৃদ্ধি লাভ 
করিয়া, পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। দেব, অসুর ও মনুষ্য সহিত সমুদায় দৃশ্তমান জগৎ গুণময় 
পাঁশসমূহে বদ্ধ হইয়াছে এবং নিত্য বদ্ধ হইতেছে। পুত্রাদি ও ভ্রাতৃপুরাদি শ্বকীয় ও পরকীয়গণ 
কর্তৃক এপাশ সমস্ত উদ্ভাবিত হইয়াছে । এই ভিন্নদশী জগৎ তাহাতে আরুষ্যমাণ হওয়াতে, 
ছ:খে অভিভূত হইয়া উঠিনাছে। তাহার উপর অজ্ঞানরূপ পঙ্কগর্ভে প্রোথি5 হওয়াতে, ইহার 
উদ্ধারেরও আশা গিয়াছে । মহামতি অলর্ক ইহা দর্শন ও আপনি যে উদ্ধার পাঁইয়াছেন, 
তাহা পর্যযবলোকন করিয়া, এই 'গাথা গান করিলেন, হায়, কি কষ্ট! আমরা পূর্ধে রাজ্য 
করিম়্াছিপাম ! পরে জানিতে পারিলাম, যোগ অপেক্ষা চরম সখ দ্বিতীয় না! 

পুত্র কহিলেন, তাত! আপনি মুক্তির জন্ত এরূপ উতর যোগের অনুমারী হউন। তাহা 
হইলে, ব্রক্ষকে লাভ করিয়া, আর কখন শোকের বিষয়ীভূত হইবেন না। তাহাহইলে, আমিও 
গমন করিব। যজ্ঞ বাজপে আমার প্রয়োজন কি? কৃতকৃঠ্য ব্যক্তি যাহ! করেন, বঙ্গন্থূপ 

লাভের জন্ত তাহ1 করিয়া! থাকেন। অতএব আমি আপনার অনুজ্ঞ গ্রহণপূর্বক নিথ্ধন্থ ও 
নিষ্পরিগ্রহ হইয়া, মুক্তির জন্য বিশেষরূপে যত্ব করিব, যাহাতে আম।র নির্কাণপ্রাপ্তি হইবে। 

পক্ষির কহিলেন, ক্ষন! তিনি পিঠাঁকে এইবূপ কহিয়া, তাহাব অন্ুজ্ঞা লইয়া, নিষ্পরিগ্রহ 
হইয়া, প্রস্থান করিলেন। তাহার পিতাও ক্রমে ক্রমে স্থুবুদ্ধির স্ারবশতঃ বানপ্রস্থপরায়ণ 
হইয়া, চতুর্থ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় আত্মজের সহিত মংমিলিত হইয়া, গুণাদি বন্ধ পরি- 
হার করিয়া, ততৎকাল-সমুপস্থিত সদ্বুদ্ধির উদয়-যে(গ'বশে পরম সিদ্ধিপ[ত করিলেন। . 

বঙ্ষন! আপনি আমাদিগকে যাহ! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা এই আপনার নিকট 
বিস্তারপুর্বক যখাথ কহিলাম। এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছ! করেন, বলুন। 

ইতি জড়োপাখ্যান নাম চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়। 
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জৈমিনি কহিলেন, দ্বিজসত্তমগণ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিভেদে বৈদিক কর্ম দ্বিবিধ। আপনার৷ 
আমার নিকট তাহা সম্যগ্রূপে কীর্তন করিলেন। কি আশ্চর্য্য! পিতার প্রসাদে আপনাদের 
ঈদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে! যাহার প্রভাবে, এই প্রকার তিধ্যগৃযোনি লাভ করিলে, আপনা- 
দের মোহ তিরস্কৃত হইয়াছে ! আপনারাই ধন্য ! যেহেতু, আপনাদের মন সেই পূর্বের অবস্থাতেই 
আছে। সেই কারণে বিষয়জনিত মোহেও উহ1 বিচলিত হইতেছে না । ইহাতে সম্যগ্রূপে 
পিদ্ধিলাভই করিবেন। পৌভাগ্যক্রযেই সেই ধীমান ভগবান্ মার্কণেয় আপনাদের কথ। বলিয়।" 

ছিলেন। আপনার! সর্বাপেক্ষা বিশেষরূপে সকলেরই সন্দেহ হরণ করিয়! থাকেন। এই সংদার 

অতীব বিপৎসন্কু; সুতরাং এখানে ভ্রমণ করিতে করিতে মন্ুযোরা ভৰাদৃশ তপন্থিগণের 

সঙ্গনাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব জ্ঞানদর্শী আপনাদের সঙ্গগাভ করিয়াও, আমি যদি 
সিদ্ধমনোরথ হইতে না পারি, তাহ! হইলে, নিশ্চয়ই আর কোথাও হইবে না। আপনারা 

প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত এই দ্বিবিধ জ্ঞানকর্ম্বেই যেরূপ বিশদবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন, আমার মতে এরূপ 

আর দ্বিতীয় নাই। দ্বিজোন্ত্মগণ ! ধদি আমার প্রতি অন্ুগ্রহবিতরণে মন থাকে, তাহা হইলে, 

আমাকে সম্যগ্রূপে বক্ষ্যমাণ বিষ সকল বলিতে হইবে। এই স্থাবর-ঙ্গমাত্মক জগৎ কিরূপে 

সমুভূত হইল? প্রলয়কালেই বা কিরূপে ইহার পুনরায় লয় হইয়া থাকে? কিরূপেই বা বংশ 

হইতে দেব, খধি ও পিতৃগ্ণ এবং তৃতাদি সকলের জন্ম হয়? মন্বস্তর সকলই বা কিরুপে প্রাছু- 

ভূতি হইয়। থাকে? এহদ্ভিন্ন, বংপ নকলের আনুপুর্কিক বৃত্তান্ত, যাবতীয় হ্ষ্টি ও যাবতীয় 

প্রলয়, কল্প ঘকলের বিভাগ ও মন্ন্তর সকলের অবস্থা, পৃথিবীর সংস্থিতি ও পরিমাণ, সমুদ্র 

পর্বত, নদী ও কানন নকলের বৃত্তান্ত, ভূলোক, ন্বর্ঁলোক ও পাতা সকলের বিবরণ, সুর্য 

চন্্রা্দি গ্রহ, নক্ষত্র ও জ্যোতিষফগণের গতি, এই সমুদায় প্রনয়পর্যান্ত শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা 

হইয়াছে । সমুদয় জগত গ্রয়কবগে নিপতিত হইলে, যাহ! অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও জানিবার 

জন্ত আমি উৎস্থক হইয়াছি। 
পক্ষিরা কহিলেন, মুনিসত্তম ! আপনি আমাদিগকে যে নবল প্রশ্ন করিলেন, ইহাদের 

তুবনাই হয় না। আমরা বিশেষনূপে কীর্তন করিব, শ্রবণ করুন। পমুদায় ত্রতের পারদর্শী, 
পরমবুদ্ধিমান্ ও শাস্তম্বতাব দ্বিজপুত্র ক্রোষ্টীকিকে ভগবান্ মার্কগের যেরূপ বলিয়াছিলেন, 

আমর! তাহাই বলিব। প্রভো! ক্রৌষ্টুকি দ্বিজোত্তমগণ কর্তৃক উপার্সীন মহাত্ম। মাকর্ডেয়ঙ্কে 

ইহাই জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন। ভূগুনন্বন প্রীতিমান্ হইয়া, তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, 

আমর!1 বিশেষদ্ধপে তাহাই বলিব, আপনন শ্রবণ করুন। যিনি জগতের নাথু_ ও. উত্তুবক্ষে 

খিনি বিষ্ুরূপে ইহার স্থিতি বিধান করেন এবং রৌদ্রস্বরূপ রুদ্ররূপে প্রলয়ে সংহার করিয়! 
থাঁকেন) হইপ্নযোনি গিতীমহকে প্রণিপাত করিয়া, ভগবান্ মার্কণ্ডেয় বলিতে লাগিলেন, , 
পূর্বে মবাযোনি ব্রা উৎপন্ন হইবামাত্র, তৎক্ষণাৎ তাহার বদনচতুষ্ট্র হইতে বেদ. ও পুরাণ - 
বািসিঃহৃতিহুইুহু। 'পর্মিগণ সেই পুরাণসংহিতাকে বুল অংশে বিভক্ত ও বেদেরও সহ 

সহভ্র বিভাগ গ্রণূন করিলেন । সেই মহাত্মা উপদেশ ব্যতিরেকে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও 

ঈশ্বরভাব, এই চারিটী সিদ্ধ হয় না। সপ্তুধিগ্ণণ তাহার মূন, হইতে উত্তত হইয়া, তাহার নিকট 

বেদ সকল এরহণ ও তদীয় মুন-০যুড অন্ঠান্ত আদ্য খষিগর্ণ পুরাণ পরিগ্রহ করিলেন। 
চযবন ভর নিকট হইতে সেই, পুরাণ গ্রহণ করিয়া, খষিদিগকে বলিলেন মহাত্মা খবিগ.. 

হাঁউপদেশ করিলেন। দক্ষ আবার আমাকে ইহা বলিলেন। তাহাতেই আমান 

টি 

শর 
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ইহ! অধিকৃত হইয়াছে । অদ্য আমি তাহাই তোমাকে ঘলিব। উই! গুনিলে বা আলোচন! 
করিলে, কলিকনুযবিনাশ হয়। মহাভাগ! তুমি সবিশেষ মনোনিবেশ সহকারে সমুদায 
আদ্যোপাস্ত শ্রবণ কর। আমি দক্ষের নিকট পুর্বে ইহা যেবপ শ্রবণ করিয়াছি, তোমা নিকট 
সেইরূপে বলিব। 

যিনি জগতের আদ্য কারণ, যাহার জন্ম নাই, ক্ষয় নাই) যিনি চরাঁচর জগতের আশ্রয় ও বিধাতা এবং অদ্বিতীয় আধার, বাহ! হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, সেই 
আদিপুরুষ বরঙ্গাকে প্রণাম করিয়া এবং যিনি সকলের কারণ, ধাহার কারণ কেছই নাই, বীহাতে 
মমুদয় প্রতিটিত আছে, বিনি সকল লোকের নেতা গবুদ্ধির আধার ভূমি, দেই হিরণ/গ৩কে : প্রণিপাত করিয়া, অত্যুৎকৃষ্ট তৃতপ্রপঞ্চ সম্যগ্রূপে কীর্তন করিব। মহৎ হইতে বিশেষ পর্যন্ত 
'মমুদায় ভৌতিক স্থষ্টি বিকার ও লক্ষণ এবং পঞ্চবিধ প্রমাণ সমেত আন্নপূর্বিক বিধানে বলিব । 
'যেরূপে এই তৃতুসৃষ্টি পুরুষ কর্তৃক অধিষ্ঠিত ও ত্জ্ঞন্ নিত্য হইলেও, অনিত্যের স্তায,  অবস্থিতি 
করে, তাহাও কীর্তন করিব। মহাভাগ! তুমি নি নিরতিখ মনোনিবেশ সহকারে তাহ। 
শ্রবণ কর। 

যাহ! অব্যক্ত নামে পরিগণিত, মহষিরা যাহাকে সৃদসতস্বরূপ! নিত্য প্রকৃতি বলিয়। 
থাকেন্, যাহা কোনরূপে কোনকালে ব্চিলিত হয় না, কষ পা না, বহর না; হাহীয কোন, 
প্রকার ইমা বাসার হয না, যাহা_কাহারও আশ্রিত নহে) যাহা গন্ধহীন, রূপহীন, রসহীন, 
শদহীন ও পর্শবিহীন, যাহার আদি নাই ৪ হ সন্ত নাঁই, যাহা জগতের উদ তবস্থান, যাঁহ! হইতে 
সহ, রজ ও তম'এই তিন গুণ উদ্ভ্ হ হইয়াছে, যাহার বিনাশ নাই, যাহা চিরকাল আছে এবং 
যাহার শ্বন্ধপ পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে এবং যাহ] হইজে। সকলের জন্ম হইয়া! থাকে, স্ই 
প্রধানম্বরূপ ব্রন্গ নকলের অগ্রে বিরাজমান থাকিঘা, প্রুলয়ের পুর্বে; রর সূমুদয়ি গং ওতপ্রোতা | 
ভাবে ব্যাপ্ত করিয়া! বিবাজ করেন। সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ তাহাতে পরস্পরের অপ্ু- 
কূলে ও অব্যাঘাতে অধিঠিত আছে। হটকানে ক্ষে৪জ্জের আধিষ্ঠানবশতই তিনি ততৃৎ গুণের 
সাহায্যে ত্টক্রিয়ায়' প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমে প্রধানতত্ব প্রাদুভূন্ত হইয়া, মহুত্বত্বকে আবৃত করে। 
বীজ যেমন তকৃকভঁক আবৃত হয়, প্রধুনও তেমন মুইতুবুকে, আবরণ করিয়া 1 থাকে। এই মহ- 
তব সাত্বিক, রাজন ও তামদ ভেতিন প্রকার? এরি, 
7 অনস্তর মৃহত্তক তত্ব হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার, প্রাদুইতি হণ । ইহাদের নাম এবকারিক, তৈত্বগ ও 
ভামদ। এই অহসঙ্কারকে ভূতাদি বলিয়া থাকে । মুহত্ত্ব যেমন গ্রধানতত্বু কর্তৃক আবুত হয়, 
এই" অহঙ্কার ও, তেমন মহত্তত কর্তৃক আবৃত ও তত্প্রভ প্রভাবে বিকৃত হইয়া, শব তম্মাত্রের সি 
করে], ূ ধুতে শকীপক্ষন আকাশের” হইয়া থাকে । তখন অহঙ্গার শবামাত্র 
আকাশকে আবরণ করে | তাহাতে পু জয় হইয়! থুকে, সন্দেহ নাই | তখন বল. 

খান্বাঁধু প্রাহভূত হয়) সপ প বাযুর গুণ। শব্মাত্র আকাশ ম্পর্শমাত্রকে, আবৃত করে। 
তাাতৈ হায়াত হইয়া, র রূপযাত্রের স্থষ্টি করিয়া থাকে। বায়ু হইতে _জ্যোতির উত্তব হয়। 
ব্সধরজোতির-গুণ। ল্পর্শমাত্র বাঁযু ূপমাত্রকে আবৃত করে। অনন্তর জ্যোতি ধিক্কৃ 
হইয়া; রূলমাত্রের স্ত্টি করিয়া. থাকে । তাহাতে রলাত্মক জলের উদ্ভব হয়। সেই রসাত্মক 
এল রূপমাত্রকে লাডং করে। অনস্তর রসমাত্র জল বিরত হইয়া, গন্ধমাত্রের লতি করিয়া 

টহয। গন্ধ তাহার গণ। এইরূপে তত্তৎ পদার্থে যে তশ্সাত্র, 
রিয়া থাকে । ইহার কোনরূপ বিশেষ নির্বাচন করা যায় না? 

দেইজ্গ ইহাদিগকে তর ী। এইরূপ অবিশেষবশতঃ তাহার! শান্তও নয়, ঘোরও নয় 
এবং মুটুও নয়। তাষপ অইঙ্কার হইতে ভুততম্মাত্রের উক্ুরূপ সৃষ্টি হইরা থাকে । আর সত্থোত্রিক 

সাস্বিক বৈকারিক অহংকার হইতে বৈকারিক স্থষ্টি প্রবর্তিত হয়। পঞ্চ আনেজির ও পঞ্চ কর্ে- 
১৪ 



১০৬ মার্কগেয় পুরাণ। 

'জ্রিয় এই দশ বৈকারিক দেবত1। তম্মধ্যে অন একাদশ। ইহার বৈকারিক দেব! বলিয়া পরি- 
গণিত হইয়। থাকে। 

কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাগিকা, ইহাদের দ্বার! শব ও ম্পর্শাদির জ্ঞান হয় এইজ ইহা 
'দিগকে বুদ্ধিযুক্ত বলে। আর পাদ, পায়ু, উপস্থ, হম্ত ও বাক্ ইহারা কর্মোন্ত্িয়। কেন না, ইহা- 
দের দ্বার গমন, মলমুবিসর্ভন, আনন, শিল্প ও বাক্য এই কয়টা কার্ধ্য সমাহিত হয়। 

শব্মমাত্র আকাশ স্পর্শমাত্রে আবিষ্ট হইলে, ত্রিগুণ বায়ুর উদ্ভব হয়। স্পর্শ ইহার গুণ। শব 
ওল্পর্শ এই ছুইটা গুণরূপে আবিষ্ট হয়। অনন্তর গুণত্রয়যুক্ত অগ্নির উত্তবু হয়। ইহাতে 
শবা, স্পর্শ ও রূপ এই তিন গুণের আবেশ হইয়। থাকে । পরে শব, স্পর্শ ও রূপ রসমাত্রে সমা- 
বিষ্ট হইলে, গুণচতুই় বিশিষ্ট রসত্মক জলের উদ্ভব হয়। অনন্তর শবা, স্পর্শ, রূপ ও রস গন্ধমাত্র 
লমাবিষ্ট ও তত্সহায়ে সংহত হইয়া, এই পৃথিবীকে আবৃত করে। তাহাতেই পঞ্চগুণবিশিষ্ট স্থলা- 
কৃতি তূমি ভূতগণমধ্যে দৃষ্ট হইয়া! থাকে। এই কারণেই তাহার! শান্ত, ঘোর ও মুঢ় বলিয়া, বিশেষ 
নামে পরিগণিত হইয়। থাকে । ইহারা পরম্পরে অনু প্রবিষ্ট হইয়!, পঞ্স্পরকে ধারণ করে। এই 

ঘনাবৃত সমুদয় লোকালোক ভূমির অন্তর্নবিষ্ট হইয়া! আছে। প্রথম প্রথমের গুণ উত্তরোত্তর অনু- 
বিষ হইয়া! থাকে। যেমন আকাশের গুণ বাধুতে ইত্যাদি। ইহার পরম্পর মিলিত না হইয়া, 
ঘখন পৃথক্ থাকে, তখন প্রজা সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহারা যখন পরস্পর সংযুক্ত হইয়া, 
প্বম্পরকে আশ্রয় করিয়া, সম্পূর্ণরূপে এঁক্য অবলম্বন করে এবং যখন পুরুষের অধিষ্ঠান ও প্রক্ব- 
তির অনুগ্রহ প্রার্থ হয়, তখন মহৎ হইতে বিশেষ পর্য্স্ত এ সমস্ত পদার্থ অণ্ড উত্পাদন করিয়। 
যাকে । এ অও জলবুদ্বুদের ন্যায় সলিল আশ্রয় করিয়া, ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

তখন ব্রহ্মসংজ্রিত্ত ক্ষেত্রজ্ঞও সেই প্রাকৃত অণ্ডে বন্ধিতত হইয়া থাকেন। তিনিই প্রথম শরীরী 
এৰং তিনিই পুরুষ বলিয়া কথিত হন। তিনিই ভূতগণের আদিকর্ত। ব্রহ্মা সকলের অগ্চে বিরাজ- 
গান হন। তাহাতেই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদাগস টৈরলোক্য ব্যাপ্ত হইয়। আছে। সাগর সকল 

সই বিরাটন্নপী অগ্ডের গর্ভদলিল। দেন, অস্থর ও মানুষ সমেত সমুদায় জগৎ সেই অণ্ডেই 
প্রতিষ্ঠিত অছে। 

স্বীপ, অগ্নি, সমুদ্ধ 'ও জ্যোতিক্ষ সমেত সমুদাঁয় লোক তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে। 
্ল, অনিল, অনল ও আকাশ এবং পৃথিবী ইহার] উত্তরোত্তর দশগুণ বিধানে বহিদ্দিকে এ 
সগ্ডকে আবৃত করিয়াছে । আবার, ততপ্রমাণ মহত্ত্ব ইহাদের সহিত উহাকে বেষ্টন করিয়াছে। 

ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি এই মহানের সহিত তাহাকে আবুত করিয়া বিরাজ করিতেছে । এই" 
দপে এ অণ্ড উল্লিখিত সপ্ত গ্রাকৃত আবরণে আবৃত হুইয়ছে। এইরূপে অষ্ট প্রকত পর" 

গশরকে,আবৃত করিয়। অবস্থিতি করিতেছে । এই প্রকৃতি নিত্যন্বরূপা। যে ব্রহ্গাখ্য পুরুষের 
চথ। তোমার নিকট বলিলাম, তিনি এই প্রকৃতির অন্তনিবিষ্ট হইয়! আছেন। সংক্ষেপে এ বিষয় 

।লিতেছি, শ্রধণ করুন। জলমগ্ন ব্যন্তি, যেরূপ জল হইতে উঠিবার সময়ে জল ও জলসম্ভৃত বন্ত 
বক্ষিপ্ত করিয়। থাকে, ব্রদ্ধাও তদ্রুপ প্রকৃতির বিভূ। এই প্রকৃতিকে ক্ষেত্র ও ব্রদ্গাকে ক্ষেত্রজ্ঞ 
(লিয়। থাকে । ইহাই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রভ্ের লক্ষণ, জানিবে! এইরূপে ক্ষেত্রজ্জ ব্রহ্গা। কর্তৃক আধ- 
ঠত এই প্রাকৃত স্থষ্টি প্রথমে বিদ্যুতের ন্যায়, প্রাছুভূর্ত হইয়াছে।, 

ইতি ব্রক্ষোতৎপত্তি নাম পঞ্চত্বারিংশ অধ্যায়... 



ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় । 

ক্রৌ্টুকি কহিলেন; তগবন্! আপনি অপ্ডের জ্ম ও ত্্ধা্ডে মহাপ্রভাব ব্রহ্গার উংপঞ্জি 
যগাবৎ কীর্তন করিলেন | অথি ভৃগুকুলোদ্তব! আপনার নিকট অধুন1 শুনিতে ইচ্ছা করি, 
গ্রলয়ান্তে সমুদায় সংহার প্রাপ্ত হইলে, পুররায় ভূতগণের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল ? 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন, এই বিশ্ব জগৎ প্রকৃতিতে যখন লয়প্রাপ্ত হয়, বিশ্বান্গণ তাহাকে প্রাক 
প্রলয় বলিয়া থাকেন। প্রকৃতি আত্মাতে অবস্থিতি করিলে, সমুদয়. হট পদার্থ লয়প্রাণত হয়। 
প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে যখন সাধশ্ট্যে অবস্থিতি করেন, ওখন সত্ব ও তম এই ছুই গুপ সমস্কে 
অধিঠিত হয়া থাকে । তখন উভয়ের মধ্যে কাহারও কোন রূপে বৃদ্ধি বা ন্যানতা থাঁকে না। 
উভয়ে পরস্পর লমভাবে সংসক্ত হইয়া অবস্থিতি করে। যেমন তিলে তৈল ও ছৃদ্ধে তত, সত্ব ও 
তমোগুণেও তেমন রজোগুগ অনন্ত হইয়া, অবস্থিতি করে। 

ব্্মার আতুর পরিমাণ দ্বিপরার্ধ কাঁণ। তাহার দিনের পরিনাণ যেমন, রাত্রিরও পরিমাণ মেই 
বূপ। তাহার আদি নাই; তিনি জগতের আদি ও পতি এবং সকলের উৎপত্তি-শ্বান এবং 
সর্বাপেক্ষা প্রধান । তাহার স্বরূপ চিস্তা করিয়া, নির্ণয় করা যায় না। তিনি ক্রিয়ার অতীত ও 
পরমেশ্বর। তিনি দিনমুখে জাগরিত হইয়া, প্রক্কৃতি ও পুরুষ উভয়ে অনুপ্রবেশপূর্বক পরম যোগ 
সহকারে তাহাদিগকে ক্ষোভিত করেম। প্রকৃতি ক্ষভিত হইলে, সেই রক্ষানামধারী দেবত। 

অগডকোধষ আশ্রয় করিয়া, উৎপন্ন হন। ইহা আমি তোমাকে বলিয়াছি। 

তিনি প্রমে ক্ষুভিত করেন, পুরে প্রকৃতি পতি হইয়া, -শবয়: ্ষৃভিত্ হইয়া [বেন ।..এই- 
রূপ লঙ্কোঁচ ও বিকাস ছ্বিবিধ গুণ সাহায্যে তিনি গ্রকৃতিরূপে ধিরাজ করেন । সেই জগদেঘানি 
নির্তন হইলে ৪... উৎপরু হইয়া, রজোগুণ আশ্রণপুর্নক ব্র্গারণপে প্রাদুভৃতি হইয়া, স্থ্টি করিতে 
প্রবৃত্ত হন। ব্রদ্ধান্ধণে প্রন সৃষ্টি করিয়া, সত্বগুণেব অতিরেক বশতঃ ঝিষুমুদ্তি পরিগ্রহপূর্বক 
ধর্মাহূসারে প্রক্জাগণের পবিপালন করেন। অনস্তর তমোগুণের উদ্রেকহশতঃ রুত্রমু্তি ধারণ 
করিয়া, সমুদায় জগং সংহারপৃ্নক শয়ন করিয়া থাকেন। এইন্পে তিনি নিগুপ হইলেও, উক্ত 
কাত্রয়ে গুণত্রয় ভনা করেন। সকলের উদ্ভবক্ষেত্র সেই পরমেশ্বর এইরূপে স্থজন,_ পালন. ও. 
লয় করেন, বলিয়া, ব্রন্া, বিষুঃ ও মচেশ্বর সংস্ঞা গ্রাপ্ত হন। ব্রঙ্গত্বে তিনি লোক মকগের সৃষ্টি 
করেন, কুদ্রুত্বে দংহার করি! থাকেন এবং বিষুত্বে সকলের পালন করেন এই রূপে সেই স্বয়ন্ত 
তিন অবস্থা! ভোগ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে রজোগুণ সাক্ষাত ব্রহ্মা, তমোগুণ রুগ্জ এবং সত্ব গুণ 

জগৎপতি বিঞু। এইরপে এই তিন দেবী এই তিন গুণ রূপে পরম্পর মিথুনভাবে পরস্পরকে 
আশ্রয় করিয়া! আছেন। ক্ষণকালও ইহাদের বিয়োগ হয়না এবং পরম্পর ক্ষণকালও কাছাকে 

কেহ পরিত্যাগ করেন না। 

এটুরূপে দেবদেব চতুম্মুধ ব্র্গা, জগৎস্থট্টির পুর্বে রো গুণ আশ্রয় করিয়া, নকলের সৃষ্টি 
কার্ষ্ো.প্রকে হন । তিনি হিরণাগূর্ভও তিনি দেবাদি? তিনি প্রকারান্তরে অনাদি। তিনি 
ভু-পদ্ম কর্ধিক! আশ্রয় করিয়া, সকলের অগ্রে প্রাছভূতি হন। সেই মহায়ার পরমাযুর, গরিম[ণ. 

খান্ধ্যমানের একশত বৎসর। তাহার সংখ্যা! বা গণন। বলিতেছি, শ্রবণ কর। পঞ্চদশ নিমিষে 
এক কাঠা হয়া জিংশ ডাকে কলা বলে। ত্রিংশৎ কলার এক মুহূর্ত হয়। এরূপ ত্রিংশৎ 
ূহর্তে মহধ্যদিগের এক ছাঁছোরাত্র বগিয়! থাকে । ত্রিংশৎ অহোরাত্র বা ছুই পক্ষকে এক মাস 
বলে। ছয় মাদে এক জয়নহৃই শয়ন এক বতসর। দক্ষিণ ও উত্তরভেদে অয়ন দ্বিবিধ। এনপ 
মহুষামানের এক বহদর'দেবগণের এক অহোৌরাত্র। তন্মধ্যে উত্তরায়ণ দেবগণের দিন। 



১০৮ মার্কগেয় পুরাণ | 

রূপ দেবমণনের ত্বাদশ সহত্র বংসরে সত্যন্রেতাদিসংজ্ঞক চতুযুগ বিনিপ্ন্ত হইয়! থাকে। 
তাহাদের বিভাগ শ্রবগ কর। চারি সহশ্র দিব্য বসরে সত্যযুগ হইয়। থাকে। তাহার সন্ধ্যা ও 
সন্ধ্যাংপ উভয়ে..চারি শত. বুৎস্র। দেবমানের তিন সহস্র বৎসরকে ত্রেতাধুগ বলিয়। থাকে। 
তাঁহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ উভয়ে দেবমানের ভিন শত বৎসর। ছুই সহস্র দিব্য বৎসরে স্বাপর যুগ 
হইয়। থাকে। উহার সন্ধা ও সন্ধ্যাংশ উভয়ে ছুই শত দিব্য বৎসর । কলিযুগের পরিমাণ দেব- 
মানের এক সহ্র বৎসর। উহার সন্ধ্যা ও সন্ধাংশ উভয়ে এক শত দিব্য বৎসর। কবির! এই- 
রূপে সমুদ্ায় যুগের পরিমাণ দ্বাদশ সহত্র দিব্য বরে বিভক্ত করিয়াছেন। 

ইহাকে সহশ্র গু করিলে, যাহা হয়, তাহাই ত্রহ্জার এক দিন, বলিয়া থাকে । ব্রহ্গ ৃ 
্রঙ্গার সেই এক দিনে চতুর্দশ মনু বিভাগ ক্রমে প্রাহুভূতি, হই! থাকেন। তাহাদের আবার 
সই বিভাগ পাঁিকরিত হয় । দেবগীণ, সপ্তধিগণ, ইন্দ্র, মন্থ, মনুর পুল্রগণ, নরপতিগণ ইহার! 
সকলে মনুর দহিত যেমন স্ষ্ট হন, সেইকপ আবার পূর্ববৎ সংহার লাত করেন। 

এক সপ্তুতিরও অধিক চতুযুগে এক মম্বস্তর হয় মন্থষ্যানের বৎসর অগ্ুদারে তাহার সংখ্যা 
বলিতোছ;শ্রিধমারারা “সম্পূর্ণ ত্রিংশৎ কোটি সপ্তব্টিনিযুত, বিংশতি_সহত্র মনুষ্যৎসরে এক মব- 
যর র হয়। অধুন| দিবামানের বর্ষ অন্থপারে শ্রবণ কর। 
_দ্বিপধপশহ-সইআীধিক অষ্টশতসহজ দিব্য বসরে এক মন্বস্তর হয়। এই কালকে চতুর্দশ গু 

করিলে, ব্রহ্মার এক দিন হইয়া থাকে । ব্রহ্গন্! এই ত্রাঙ্ম্যদিনের অবসানে যে প্রলয় হয়, তাহাকে 

পণ্ডিতের নমিত্বিক প্র বতিয়! থাকেন । 
তৃর্লোক, ভূবর্পোক ও স্বর্লোক সকলেই বিনাশনীল। তৎ্গ্রযুক সকলেরই বিনাশ হয়। কেবল 

মহলৌক অবশিষ্ট থাকে মহর্লোকনিবামীরাও ও প্রপয়পমরসমুদ্ভূত তাপে জনলোকে গমন করে। 

ব্িভ্বন একাণব হইয়াউঠে। ব্রক্গা রাছিতে শয়ন করেন,। ব্রক্ধার রাত্রিও, তাঁহার দিনের মমান 
পরিমাণবিশিষ্ট। এই রাত্রির অবপাঁনেই পুনবায় কষ্িক্রিয়ার আরপ্ত হয়। 

এইরূপ অহোরাত্রগণনায়, ব্রদ্মার, যে এক বৎমর হয়, তাহা:ক শতগুণিত করিয়া, পুনরা 
শতগ্তাণিত করিলে, যে সংখ্য। হয়, তাহার নাম প্র! একপ পঞ্চাশৎ বর্ষে পরার্ধ হইয়া থাকে। 

দ্বিজসত্তম! ত্ইকধপে বার এক পরাদ্ধ অতীত হইয়াছে । যাহার অবসানে প্রান্পনামুক মহাকর 
সজ্বটিত হইয়াছিল । এক্ষণে দ্বিষ্ীয় পর! চপিস্টেছে | ইহার; নাম বারাহ কল্প। ইহাই গ্রথম 
কল্প ফলিয়। পরিগণিত হইয়াঘাকে। 77. 

ইতি ব্রন্মার আফুর পরিমাপ নাঁম ষটচত্বারিংশ অধ্যায়। 

সগ্তচত্বীরিংশ অধায়। 

ই ক্রৌষ্টকি কহিলেন, প্র্জাপতিপতি আদিকর্তা তগবান্ ব্রদ্ধা যেরূপে প্র্াস্ষ্টি করেন, 
নিস্তারপূর্বক আসাকে বলুন। 

মার্কগেয় কহিলেন, ব্রদ্মন ! সেই লৌকত্রষ্ট৷ নিত্যন্বরূপ ভগধান্ যেরূপে গ্রজ। সকলের সি 
করেন, তাহ! তোমার নিকট বলিব। 

পদ্ম(বস।ন প্রলয়ে তিনি নিদ্র। হইতে সমুখিত ও সত্বগুণে সমাবিষ্ট হইয়া, অবলোকন করিলেন, 
লোক শুন্ত রহিয়াছে । পেই ব্রন্ষত্বরূপধারী জগতেব স্থষ্টিনাশকর্তা নারায়ণের উদ্দেশে এইরূপ 

শ্লোক উদাহত হইয়াছে, জলকে নাব বলে। তিনি তাহাতে শয়ন করেন, বলিয়া, নারায়ণ নামে 
পরিগণিত হয়েন। তিনি সেই সলিল মধ্যে জাগরিত হইয়া, অন্মানবলে অবগত হুইপেন,. 



সগুচত্বারিংশ অধ্যায়। ১৩৯ 

দিনী তাহাতে মগ] হই! আছে। তখন তাহার উদ্ধরণে উৎস্থৃক হইনা, কলাদিতে যেমন 
তত ও কৃর্মাদি শরীর আশ্রয় করিয়াছিলেন, তত্বৎ শৃরমূত্তি পরিগ্রহ করিলেন। এইরূপে সেই 
রগ, সর্বপ্রভূ, সর্ববকারপ, বেদযজ্ঞময় ব্রদ্ধী বেদযক্ঞময় দিব্য দেহ ধারণ করিয়া, জলমধো প্রবেশ 
(ৰং পৃথিবীকে'পাতাল হইতে উদ্ধার করিয়া, জলোপরি স্থাপন করিলেন। তৎকালে জনলোক- 
হত মিদ্ধগণ তাহার ধ্যানধারণায়-প্রবৃত্ হইলেন । পৃথিবীর দেহ অতীব বিস্তৃত বলিয়া, জলের 

পরি স্থাপন করিবামাত্র, নৌকার ন্যায়, অবস্থিতি করিল) মগ্ন বা প্লাবিত হইল ন। 
অনস্তর তিনি পৃথিবীকে সমান করিয়া, তাহাতে পর্ধত সকল সৃষ্টি করিলেন। স্র্ভক অনলে 

বস্তি দহমান হওয়াতে, তদ্বার পর্বত সকল বিশীর্ণ হইয়াছিল। শৈল সকল একার্ণবে মগ্ন 
ইয়াছিল। বায়ু দ্বারা জল সংহত হইয়া, যে যেস্থলে নিবন্ধ হইয়াছিল, সেই সেই স্থলেই পরম 
কল গ্রাছুভূতি হয়। 

অনন্তর তিনি সপ্তত্বীপশোভিত ভূবিভাগ করিয়া, পূর্বের স্তায়, ভূরাদি চারি লোক কল্পনা 
রিলেন। তিনি পূর্বকল্পাদির স্ায়, স্ৃষ্টিবিষয়ক চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, তমোময় সৃষ্টি প্রাছুভূতি 
ইল। এই স্থষ্টি বুদ্ধিপূর্বক নহে। তম, মোহ, মহামোহ, তামিম, অন্ধতামিত্র, অবিদ্য। এই 
াচটা তমোময় স্তর অন্তর্গত । ইহার! মহা প্রভাব ব্রহ্গা হইতে প্রাদুভূতি হইল। ধ্যান করিতে 

ঃরিতে তাই! হইতে এই যে পঞ্চবিধ হাষ্টি হইল, ইহাতে কোনরূপ জ্ঞানের বা বুদ্ধির জেশমাত্র 
[ই। কিবাহ্, কি অন্তর কুত্রাপি প্রতিভারও সম্পর্ক নাই। আত্মা ইহাতে আচ্ছন্ন ভাষে 
বরার্গ করেন । ইহা! কেবল পর্বতপরম্পরার স্থষ্টিমাত্র। ইহাতে মুখ্য অর্থাৎ প্রধান প্রধান পর্বত 
[কল প্রাহুডূতি হয়। সেইঞ্জন্য ইহার নাম মুখ্যসর্গ। . 

এই স্থষ্টি দ্বার কোনবপ ফল হইল না দেখিয়া, তিনি পুনরায় অন্যবিধ শ্বৃষ্টিকল্পনায় প্রবৃদ্ধ 
ইলেন। তাহাতে তির্যাকআোতঃ প্রাদৃভূতি হইল। তির্ধ্যক্ প্রবৃত্তি বলিয়া তাছার নাম 
তর্ম্যকম্োত£। পশ্ত প্রভৃতি তির্ধ্যক্ অর্থাৎ নীচজাতীয় জীবসমূহ এই তির্য্যক আোত নামে 

বখাত। “ইহারা তমোগুণে আচ্ছন্ন, অবিদ্বার বশতাপন্ন, উৎপথগ্রাহী, অজ্ঞানে জানমানী, 

মহংকৃত ও অহমভিমান বিশিষ্ট। ইহারা অষ্টাবিংশং ভাগে বিভক্ত এবং পরস্পর আবৃত অর্থাৎ 
কছুই জানে ন| ও বুঝে না এবং ইহাদের অন্তরে প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানের স্কষ্তি মাত্র হইয়া! থাকে ) 
তরাং ইহাদেরও স্থষ্টি করিয়া, কোনরূপ ফল হইল না, দেখিয়া তিনি পুনরায় ধ্যানে প্রবৃত্ত 
হইলে, উর্ধক্রোতোনামক অন্তবিধ কৃষ্টি গ্রাদুভত হইল। এই সৃষ্টি সন্বগণপ্রধান। তজ্জন্ত 
ইহা অন্তরে বাহিরে অনাবৃত ও প্রকাশবিশিষ্ট। তজ্জন্ত ইহার প্রীতি ও স্থথের প্রচুরত| 
পক্ষিত হইয়া থাকে । এই তৃতীয় স্থষ্টির নাম দেবন্থষ্টি। ভগবান ত্রদ্ষ। সন্ত চিত্তে ইহার কল্পন! 
করেন। এই স্বষ্টি প্রীতি হইলে, ত্রঙ্গা। অতিমাত্র প্রীত হইলেন। 

অনস্তর তিনি অন্তবিধ উৎকৃষ্ট সাধক স্থষ্টির অন্য ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যাহ! 

ধ্যান বা চিত্তা করেন," তাহ! কখন নিক্ষল হয় না। এইজন্য ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে, অর্ধাক্- 

শোতোনামক সাধক টি গ্রাছুভূতি হইল । অর্বাক্ অর্থাৎ রজ ও তম এই ছুই গুণের অনুমারেই 

প্রধানতঃ প্রবৃত্ত হইয়। থাকে, এইজন্ত ইহার নাম অর্বাকৃআোতঃ। অথবা) অধোদিকেই বিস- 
ধরন ব্যাপার বিনির্বাহিত হয়, এইজন্য ইহাকে অর্বাকৃআোত বলে। অথবা, দেবতা! অপেক্ষা 

সম্পূর্ণ অংশে নীচ এবং অনেক অংশে তি্ধ্যকৃত্রোতের সমান, সেইজন্য অর্ববাকৃজে।ত নাম হই- 

য়াছে। মনুষ্যদ্দিগকে অর্বাকৃশ্রোত বলে। ইহারা তম ও বুজোগুণ গ্রধান ; সেইজন্য ইহাদের 

হঃখের ভাগই অধিক এবং সেইজন্ত ইহার! তৃয়োভূয়ঃ কার্ধ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত হয়। ইহারা প্রধ!- 

নতঃ প্রতিভাঁবিশি্ট এবং সেইজন্ত অন্তরে ও বা'হরে প্রকাপসম্পন্ন। এবং ইছার। শির উদ্দেশ 

সাধনে সমর্থ। ৃ 

পঞ্চম সৃষ্টির নাম অনুগ্রহন্থটি। ইহা চারিভাগে বিভক্ত। যথা, বিপর্ধ্যয়। পিদ্ধি, শাস্তি ও 



শন ১১০ মার্কগেয় পুরাণ । 

তুষ্টি। অতীত ও বর্তমান উভয় বিষয়ই এই অনুগ্রহন্থষ্ট্রির জ্ঞানগোচর হইয়! থাকে। ইহাই 
ভৃতাদি ভৃতগণের ষষ্ঠ ৃষ্টি। ইহারা সকলেই পরিগ্রহশীল, সংবিভাগনিরত ও সফলের প্রেরক। 
ব্রহ্মার 'গথম স্যঙ্ি মহত্তব। দ্বিতীয় স্যঙি তন্মাত্রপরম্পরা ৷ ইছারই নাম ভূতস্থহি । তৃতীয় হৃটি 
বৈকারিক। ইহাকে ঈন্জরিয়স্থষ্টি বলিয়া থাকে। এইরূপে বরন্ধা বুদ্ধিপুর্ঘক এই সকল প্রাকৃত 
সৃষ্টি করেন। তাহার চতুর্থ স্ষ্টি মুখ্যদর্গ। মুখ্য স্থাবর সকল এই স্থির অন্তর্গত। উল্লিখিত 
তির্ধাকৃম্োত, যাহ! তির্যাগ্যোনি বলি] পরিগণিত, তাহা পঞ্চম স্ত্টি। ষষ্ঠ ত্যষ্টি উর্ধাআোতঃ। 
ইহার নাম দেবস্থষ্টি। সপ্তম সৃষ্টি অর্বাকৃআোতঃ। ইহার নাম মানযসথষ্টি। অষ্টম স্থষ্টি অনু 
গ্রহ। ইহা সত্ব ও তম উভয় গুণ বিশিষ্ট । ইহার মধ্যে পাচটী নৈকৃত সৃষ্ট ও তিনটা প্রারত ভৃষটি। 
নবম সৃষ্টির নাম কৌমার। তোমার নিকট প্রজাপতিবিহিত প্রাকৃত, বৈরুত ও কৌমার এই 
নববি স্থষ্টি কীর্তন করিলাম । 

ইতি প্রাকৃত ৪ বৈকৃত হ্ইি পাম সণ্তচত্বারিংশ অধ্যায় । 

অই্টচত্ারিংশ অধ্যায় । 

ক্রৌষ্টকি কহিলেন, বঙ্গন্! 'াপনি সংক্ষেপে সমুদয় সৃষ্টি বর্ণন করিলেন । কিন্তু দেবাদির 
সৃষ্টি বিস্তারপূর্বক আমার নিকট বার্ন করুন । 

মার্কগ্েয় কহিলেন, ব্রঙ্গন্। ব্রঙ্গা স্ষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেব হইত্তে স্থাবর পর্যাস্ত 
চতুর্রিধ প্রজা! তাহার মন হইন্তে সমূৎ্পন্ন হইল। তাহারা! সকলেই শুভাশুভ প্রাক্তন কর্শাবলে 
সমূড়ত ও এইভপ্ত মুক্তিলাভে অদমর্থ হইয়া, প্রলয়কালে সংহার প্রাপ্ত হয়। 

বরন্মা দেব, অস্থুর ও পিতৃগণ এবং মমুষ্যসমূত এই চতুর্কিধ প্রজার স্থষ্টিকামনাবশম্ব হইয়া, 
স্বীয় স্াত্মাকে সেই সলিলের সহিত সংযোজিত করিলেন । তাহাচ্চে সেই প্রজাপতির তমোমাত্রাব 

' অতিমাত্্র প্রাছুর্ভাব সংঘটিত হইল । তিনি স্যষ্টি করিতে সমুত্মুক হইলে, ভাহীর জঘন হইতে 
প্রথমে অন্থর মকল প্রাছুভূ্ত হইলু। তখন তিনি তমোমাত্রময়ী সেই তনু পরিত্যাগ করিলেন। 

ত্যাগ করিবামাত্র প্র দেহ তৎক্ষণাৎ রাত্রিরূপে সমুৎপন্ন হইল। 
অনস্তর তিনি অগ্যবিধ দেহ ধাবণ করিয়া, স্জন করিতে উৎস্থক হইয়া, গীতি অনুভব করিলে, 

সত্বগুণের উদ্রেকবশতঃ তাহার মুখ হইতে দেবগণের উত্তর হইল। তিনি সেই দেহও ত্যাগ 
করিলেন । ত্যাগ করিবামাত্র উহ সত্বপ্রধান দিবসরূপে পরিণত হইল। 

অনস্তর তিনি সত্বমাত্ররূপিরী অপর তম্থু পরিগ্রহ করিয়া, পিতৃব্ ঈ্ননে প্রবৃত্ত হইলে, পিতৃগণ. 

প্রাছুতুত হইলেন। পিতৃপ্দগকে দর্শন করিয়1, তিনি সেই দেহও ত্যার্গিংকয়িলেন। ভ্যাগ করিবা- 

মাত্র উহ! দিন ও বাত্রি উভয়ের অন্তরবর্তিনী সন্ধ্যারূপে সমুতপন্ন হইল। 
তখন তিনি রজোমাহময় অন্য শরীর পরিগ্রহ করিলে, রজোমাতর হইতে সমু্ভূত মনা" 

গণের আবির্ভীব হইল। তিনি মনুষ্যদ্দিগকে স্থ্ি করিয়া, সেই দেহও ত্যাগ করিলেন। তখন 

এ দেহ জ্যোৎক্গামুত্তি পরিগ্রহ কিল। 
দ্বিজ! এইরূপে ধীমান্ দেবদেব ব্রহ্মার সকল দেহই রাত্রি, দিন, সন্ধ্যা ও জ্যোৎল্সা নামে 

বিখ্যাত হইয়া থাকে । তনাধ্যে জ্যোৎা, সন্ধ্যা, দিন এই তিনটা সত্বমাত্রময়। আর রা্রি 
তমোধাত্রস্বরূপিমী। এই কারণেই দেবগণ দিবাঁভাগে ও অন্থরগণ রাত্রিযোগে বলসম্পন্ন হইয়া 
থাকেন এবং এই কারণে মন্থুষ্যেরা জ্যোতঙ্লাগছে ও পিতৃপুরুষের! সন্ধ্যাসময়ে বলশালী ও শক্রগণের 

এর 



_ অফচত্বারিংশ অধ্যায়। ১১১ 
আলে হন, সন্দেহ নাই। ইহাদের বিপর্যয় প্রাপ্ত হইলেই, বিপর্যয়গ্রন্ত হইয়! থাকেন । জ্যোৎা, 

রাত্রি, দিল, সন্ধ্যা, এই চাকরিটা প্রত ব্রদ্মার সত্ব রজ তম এই গপত্রয় বিশিষ্ট শরীর স্ব্ূপ। 
প্রজাপতি ব্রদ্মা এই চতুর্ধিধ শরীর সমূৎপাদনপূর্বাক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সমাক্রান্ত হইয়া, রজনী 

যোগে রজ ও তমোগুণ ময়ী অন্থাবিধ তন্ন পরিগ্রাহ করিলেন। অন্তর ভগবান অজ রাত্রির অন্ধ- 
কারে বিবূপ ও শ্মশ্রুদম্পনন ক্ষুধাতুরগণের স্থাষ্ট করিলে, তাহার তাহার সেই দেহকে ভক্ষণ করিতে 
উদ্যত হইপ। তনম্মধো যাহারা, রক্ষা করিব, এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিল, তাহার! রাক্ষস 
হইল। আর যাহারা, যক্ষণ অর্থাৎ তক্ষণ করিব, বলিল, তাহার! যঙ্গ হইল। তাহাদিগকে দর্শন 
করিয়া, ক্রোধ বুশদ্রঃ রক্ষার মস্তক হইতে কেশ সকল বিশীর্ণ হইল। এ সকল সর্পণ, অর্থাৎ গমন 
বত; সর্প এবং হীনন্ব প্রযুক্ত অহি হইল । সর্পদিগকে দর্শন করিয়া, তিনি ক্রোধবশত; ক্রোধাত্মা" 
গণের সথাষ্ট করিলে, কপিলবর্ণ, উগ্র প্র্কতি, মাংসাদ ভূতগণের আবির্ভাব হইল । 

অনন্তর গে! অর্থাৎ বাকোর ধান করিতে করিতে, তাহীনর পুত্ররূপে গন্ধর্বগণের গন্ম হইল। 
এইরূপে উদ্লিখিত অষ্টবিধ দেবযোনির স্থষ্টি হইলে, সেই বিভু হ্বকীয দেহ হইতে পণ্ড ও পক্মী 

গণের, মুখ হইতে ছাগগণের, বক্ষ হইতে মেষগণের, উদর হইতে গোগণের, পার্দ্ব় ও পদযুগল 
হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, গর্দা$, শশক, মৃগ, উদ্, অশ্বতর ও অন্যান্য বিবিধ রূপবিশিষ্ট জাতি সকলের 
সৃষ্টি করিলেন। তাহার রোম হইতে ফলমুপশালিনী ওষধি সকল সমুদ্ভুত হইল । 

এইরূপে বি ব্রহ্মা পণ্ড ও ওষধি সকল স্য্টি করিয়া, যজ্ঞ করিলেন। প্র যজ্ঞ কল্পের আদতে 
জ্রেতাযুগের মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । গো, অজ, মহিষ, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ ইহাদিগকে 
গ্রাম্যপণ্ড বলে। 

আরণ্য পণ্চব বৃত্তীস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্বাপদ, দ্বিখুব, হস্তী, বানর ও পক্ষী এবং জল- 
চর পশু, ও সরীস্যপ, গায়ত্রী, ত্রাচ্, ত্রিবৃৎ, সাম, রথস্তর, অগ্রিষ্টোম যজ্ঞ এই সকলকে তিনি প্রথম- 
মুখ হইতে রচন। করিলেন। দক্ষিণ মুখ হইতে যু, ব্রেষ্ট ভছনা, পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎ্সাম ও উক্থ 
এই কলের স্ষ্টি হইল। লাম, জগতী ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোত, বৈরূপ, অতিরাত্র, ইহার! পশ্চিম- 
মুখ হইতে প্রাদুতত হইল। একবিংশ অপর্ববাণ; আতপ্তোধ্যমাণ, অন্ুষ্টভ, বৈরাজ, এই সকল 
উগ্র মুখ হইতে জন্ম গ্রহণ করিল। . 

সেই ভগবান্ বিষু। কল্পের আদিতে বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ, ইন্দ্রধন্থ ও পঙ্মী সকলের সৃষ্টি 
করেন। উচ্চাবচ ভূত সকল তাহার গা হইতে দমুদ্তুত হইগাথাকে। তিনি প্রথমে দেব, 
অন্থর ও পিতৃ প্রস্তুতি চতুর্বিধ গ্রজা স্থষ্টি করিয়া, পরে স্থাবর ও অঙ্গম সকলের সৃষ্টি করেন। 
তাহাতে বক্ষ, পিশচ, গন্ধ, অপ্ররা, নর, কিন্নর, রাক্ষন, পণ্ড, পক্ষী, মৃগ ও উরগ এই নকলের 

উদ্ভব হইয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে স্থাবর, জঙ্গম, নশ্বর, অবিনশ্বর, যাহার যেরূপ কার্য, তিনি 
সষ্টি করবার পূর্বে তারার করেন। তাহারা জন্ময়াই তন্তৎ কার্ষ্যের অনুসারী হয়। 
হিং অহিংঅ, মৃছ ইিধর্শ, সত্য মিথা। এই সকলে ন্মাবিষ্ট হইয়া, তত্তৎ ভৃতগণের 
জন্ম হয়। তন্মধ্যে শ্রী বে প্রকার রুচি, তাহার তাহাই ঘটিয়। থাকে। সকলের নিয়স্ত! ও 

বিধাস্কা সেই ব্রহ্গাই বয় তত্তং ভূতগণের শরীর ও ইন্দ্রিয়বিষয় সকলের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা! ও 
বিনিয়োগ বিধান করিয়া! থাকেন। তিনি আদিতে বেদশবা সকল হইতেই দেবাদি ভূতগণের নাম, 

রূপ ও কর্ম প্রপঞ্চ প্রণয়ন করেন। এইরূপে খধিগণ, দেবগণ গু রাত্রির অবসানে অন্ঠান্থ যাহার! 
জন্মগ্রহণ করে, তিনিই তাদের সকলের নামধেয় কল্পনা করিয়! থাকেন। ধাতুর পর্যায় 
সময়ে যেমন নানারূপে খতুচিহ্ন সকলের আবির্ভাব হয়, যুগাদি সকলেই সেইরপে স্ঠি সক- 

লের সমু্তাব হইয়া! থাকে। অব্যকঙ্ন্মা ব্রদ্ধা রাত্রির অস্তে জাগরিত হইলে, এবন্িধ নাষ্টি নকল 
কলে কল্পে প্রাহুতূতি হয়। 

ইতি স্থষ্টিপ্রকরণ নাম অই্চত্বারিংশ অধযায়। 
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ক্রোষ্টকি কহিলেন, বরঙ্গন্! আপনি যে অর্ধাকম্রোতোনা'যক মাগ্ষ সথষ্টির কথা ধলিলেন, 
তগবান্ ব্রহ্মা যেরপে তাহ! স্থষ্টি করেন, বিস্তারপূর্বক বলুন। মহামতে ! তিনি যেরূপে 
বণ ও গুণ এবং ব্রাহ্মণাঁদি তত্বৎ বর্ণের বিহিত কর্ম সৃষ্টি করেন, তাহা ও কীর্তন করুন। 

মার্কতেয় কহিলেন, পুর্বে ব্রন্ধ! স্থষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, মুখ হইতে প্রথমে এফসহত্র 

মিথুন সৃষ্টি করিলেন। তাহার! মকলেই সন্বগুণবিশিষ্ট ও মনস্বী। অনন্তর তিনি পুনরায় বঙ্ষ- 
স্ব হইতে অপর মিথুমসহশ্র স্থষ্টি করিলেন। তাহারা রজোগুণবিশিষ্ট ও অমর্ষসম্পর | 

অনন্তর তিনি পুনরায় উরু হইতে অপর মিথুনসহত্র সৃষ্টি করিলেন। তাহারা লকলেই 
রজস্তমোগুণবিশিষ্ট ও চেষ্টাসম্পন্ন। 

অনস্তর তিনি পদযুগল হইতে আর এক সহত্র মিখুন সৃষ্টি করিলেন। তাহাপ়া সকলেই 
তমোগুণবিশিষ্ট, শ্রীহীন ও ক্ষুদ্রমনা। সেই ত্বন্দোৎপন্ন প্রাণিগণ সকলেই বিশিষ্টরূপ হর্ষাবিষ্ট ও 
পরম্পর কামাতুর হইয়া, মৈথুনার্থ দমুদ্যত হইল। সেই অবধি এই কল্পে এররূপে মিথুন সকলেরই 
উত্তব হুইয়। খাকে। তংকালে যোষিদ্গণের মাসে মাপে খতু হইত ন।। সেইজন্য মৈথুন সকল 
পেবিত হইয়াও, প্রলব করিত না। তাহার! আমুর অবসানে প্রনব করিত। ত্াহাও আবার 

একবার। মনে মন ধ্যান করিলেই, একবার এরপে প্রসবক্রিয়া সমাহিত হস্ঈটত। প্রত্যেক মিথুনই 
সম্যগ্রূপে মৌষম্পর্শবিহীন শবধাদি বিষয় অধিকার করিহ। এইরূপে প্রঙ্জাপতির প্রথমে যে 
মানসী স্্ি প্রাদৃভূতি হর, তাহার বংশপরম্পরা হইতেই মুত গ্রজাগণে এই জগৎ পরিপূর্ণ 
হইয়। উঠিয়াছে। সেই যুগে শীত, গ্রীষ্ম উভয়ই অল্প ছিল। প্রজায়৷ ইচ্ছান্থুদারে অনায়াে 
সরিৎ, নাগর, সরোবর ও পর্বত সকলে বাদ ও বিচরণ করিত । অগ্নি মহামতে ! তাহারা বিষয়- 

মাত্রেই স্বাভাবিক তৃপ্তিভোগ করিত। কোন মতেই তাহাদের কোন রূপে প্রতিঘাত উপস্থিত 

হইত লা । তাহার! দ্বেষ জানিত ন।, মাতসর্ধ্য জানিত না) তাহাদের নিদ্দিষ্ট গৃহও ছিল না, 

সাগর, পর্বত যেখানে, ইচ্ছা বাদ করিত। নিষফাম হইয়া, যেখানে পেখানে বিচরণ করিত। 

মনে নিত্য আমোদ অনুভব করিত । 
পিশাচ, উরগ, রাক্ষল, মাতদর্ধ্যবিশিষ্ট মন্থুষা, পণ্ড, পক্ষী, নক্র, মত্স্ত, মরীস্থপ, ইহার 

সকলেই অধর্শ হইতে প্রাছ্ভূতি হইয়াছে । ততৎকালে ফল, মূল বা পুষ্প ছিল না, খু দকছের 

বা বৎসর মকলেরও নামগন্ধ ছিল না; অতিমাত্র শীত বাঁ অতিমাত্র গ্রীম্মও ছিল না) মক 

কালই সুখের কলি ছিল। কাল সহকারে তাহাদের অদ্ভুত সিক্ষি-ঝু্পয় হইত। তাহাণে। 

পূর্ববান্ে বা মধ্যা্ছে অবিতৃপ্তি উপস্থিত হইলে, পুনরায় ইচ্ছায়াক্র্ান]াসেই তৃপ্তি সংঘটিং 

হইত। আবার, ইচ্ছা করিলেই, তাহাদের মানপিক আয়াসও উপৃন্থিত্.ইইত । জলের হুক্ষৃতা 

বশতঃ তৎকালে তাহাদের নানাবিধ রসোল্লাদশালিনী সিদ্ধি সংঘটিত হইয়া, তাহাদের সক 

কামনাই পুরণ করিত। তাহাদের শরীরের কোনরূপ সংস্কীরই.করিতে হইত না। তাহার 

সকলেই স্থিরযৌবন ছিল। বিনা! সন্কল্লেই তাহাদের মিথুন প্রজ! জন্মগ্রহণ করিত। তাহার 

যেমন একসঙ্গে জক্মিত, তেমনি একসঙ্গে মরিত এবং সমানরূপ রূপবিশিষ্ট হইত। তাহাদের ইচ্ছ 

ছিল না, ত্বেষ ছিল না। এই ভাবেই তাহার! পরম্পর কালযাপন করিত। তাহাদের মধে 

উৎ্কষ্ট নিকৃষ্ট ভাব ছিল না, সকলেই সমান ছিল । সকলেই তুল্যরূপ আমু ভোগ করিত । কাহার! 

মৃত্যু অগ্রে হইত না। যখন মরিত, এক সঙ্গেই মরিত। স্ুথেরও কোনরূপ তারতম্য ছিল ন! 

তাহা সকলেই মানুষ মানের চারিহাজ্গার বখলর জীবিত খাকিত। ইহার মধ্যে কাঁহারই কোন 
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কূপ কেশ ও তক্জ্ত কোনরগে অপমৃত্যুও হইত না। স্রিবচ্ছিনন সুখেই ফাঁলধাঁপন করিত এবং 
লময় উপস্থিত হইলেই, ন্বখে মরিত। সর্ধত্রই তাহার! দিদ্ধিলাত করিত। তাহাদের কিছুরই অভাব 
হইত ন! বা ছিল না। তাহার! ক্রমে ক্রণে বিনাশ প্রাপ্ত হইত, একবারেই হঠাৎ মরিত না) 
আবার ভুগিয়াই গ্রাণত্যাগ করিত না। 

তাহার সকলে বিনষ্ট হইলে, আকাশ হইতে মনুষ্য সকল আবার পর়িচাত হইত। তাহার! 
প্রায়ই গৃহসংজ্িত করবৃক্ষ হইয়া জম্মিত। সেই সকল কল্পবৃক্ষ হইতে তাহাদের যাষতীয় ভোগ 
বিনিপ্ন্ন হইত। তৎফালে ভ্রেতাধুগের মুখে তাহার! তৎসমস্ত কলবুক্ষ মাশ্রয় কারিয়াই জীবন. 
ধারণ করিত। 

অনস্তর কালসহুকারে সহসা তাহাদের বাগ সমুদ্ত'ত হইল। তন্নিবন্ধন) মাসে মাসে খতু হওয়াতে, 
পুনঃ পুনঃ গর্ভোৎপত্তি হইতে লাগিল। ব্রদ্ধন্! রাগোৎপন্তি হওয়াতে, তাহাদের সেই গছ. 
সংজ্িত বৃক্ষ সকলের শাখ। সকল পতিত হইমা, বন্্র সকল প্রসব করিতে লাগিল; ফল মফলে 
আভরণ মকল জন্মিতে লাগিল এবং তাহা হইতেই তাহাদের সরস, সুন্দববর্ণ, মহা-বলকারক, 
অমাক্ষিক মধু পুটক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে লাগিল। সেই মধু পান করিয়া, তাহার! ত্রেতাযুগ. 
মৃখে প্রাণধারণে প্রবৃত্ত হইল। 

অনন্তর কালাস্তর ক্রমে তাহারা পুনরায় লোভযুক্ত হইলে, মমতাবি্ই হয় সেই সফল 
গৃহবৃক্ষকে পরিগ্রহ ক্রল। সেই অপচারবশতঃ তাগাদের এ গৃহবৃক্ষ সকল বিনষ্ট হইয়া গেল। 

অনস্তর শীতোষ্াদি ছন্দ সকল প্রাঁদভূতি হইলে, তাহারা তত্বৎ দ্বঙ্থের মিরাঁকরণার্থ গুথমে 
পুর সকলের নির্মাণ করিল। তাহাতে মরুস্থল, দুর্গ, পর্বত ও দরী নকলে গুব সকল প্রতিষ্ঠিত 
হইল। তাহারা আপন!দের অঙ্গুলি সহকারে বারবার পরিমাণ করিয়া, জলহুর্গ, পার্কাত্য তুর, 
ৃক্ষতর্গ ও কৃত্রিম দুর্গ সকল নির্ম্মাণপুর্নক তাহাতেই বাস করিতে লাগিল। পূর্ব হইতেই 
তাহারা মানার্থ অর্থাৎ মাপ্বার জন্ প্রমাণ সকল প্রপ্তত করিয়া লইয়াছিল। ধথা, পরমাণু, 
ত্রসরেণু, মহীরজঃ, কেশাগ্র, নিষ্ক।, যুকা ও যবোদর। তন্মধ্যে একাদশ যবোদরে এক অঙ্থুলি হয়। 
অর্থাৎ ১১টী যব রাশিক্রমে একটার পর একটা রাখিলে, তাহাদের সমুদায়ের মধ্যভাগের যে 
পরিমাণ হয়, তাহাই অন্গুলি শবে নিদিষ্ট হইয়। থাকে। এরূপ ছয় অঙ্ুলিতে একপদ, ছুই পদে 
এক বিতস্তি, ছুই বিতন্তিতে এক হস্ত, চার হাতে এক ধনু বা! নাড়িকাযুগ, ছুই সহজ ধন্থুতে এক 
গবাতি, চারিসহত্র গব্যুতিতে এক যোঙ্গন। প্রান্তগণ সংখ্যানার্থ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। 

চতুর্বিধ ছুর্গের মধ্যে প্রধম তিনটা শ্বাভাঁ বক অর্থাৎ মনুষা্কত নহে। চতুর্থী কৃত্রিম অর্থাৎ 
মন্তষাকৃত। এতত্তিন্, তাহারা তাহাতে পুব, খেটক, দ্রোণীমুখ, শাখানগর, কর্বটক, গ্রাম, 

ঘোষ, পৃথক্ পৃথক গৃহ, উচ্চ উচ্চ প্রাচীর ও পরিখা নির্মাণ করিঙ্গ। তন্মধো এক যোজনের 
চতুর্থাংশকে বিফপস্ত বলে। বিষ্বস্ভের আটভাগে এক পুব হয়। পূর্ব ও উত্তরর্িকে প্রবণ করিয়া, 
পুর নির্মাণ করিতে হইষে। এরূপ পুরই প্রশস্ত। পুরের অর্দেককে থেটক বলে। থেটের চতুর্থাংশ 

কর্ধট। তাহ! অপেক্ষা অষ্টভাগ নুন দ্রোণীনুখ। মন্ত্রী ও সামন্তগণের ভোগাম্পর্দীড়ৃত স্থানকে 

শাখানগর বলে। ক্ষেত্রোপভোগ্য ভূমধো বসতির নাম গ্রাম। গ্রামে শৃড্রের ভাগই অধিক থাকে 
এবং শ্বসমৃ্ধ কৃষীবল বাঁস করিয়! থাকে । লোকে নগরাদির কার্ধা উদ্দেশ করিয়া, যে বসতি করে, 
তাহারই নাঁম বসতি । যে গ্রামে ছুষ্টের ভাগই অধিক, যাহার নিজের ক্ষেত্র নাই, পরের ভূমিতেই 

জীবনযাত্রানির্ববাহ হয়, তাদৃশ বলশ।লী গ্রামকে অক্রিমী বলিয়া থাকে।- তাহারা এইয়পে প্শ্ব 
বাসের জন্য নগরাদি নিম্ধীণ করিয়া, ছন্দ সকলের আবদথ জন্ক নিকেতন সকল স্থাপন করিতে 

লাগিল। পুর্বে যেমন তাহাদের গৃহাকার বৃক্ষ সকল ছিল, তাহ। ম্ররণ করিয়া, সেইরূপে গৃহসকল 
নির্শাগ করিতে আরম্ভ করিল। বৃক্ষর শাখ! সকল যেমন একটার পর একটি নত ও উরত হইয়া 
অবস্থিতি করে, তপ্ধৎ বিধানে তাহার! শাখাসকল রচনা করিল। ছ্বিদোত্রম ! পূর্বে ক্বুক্ষ সক- 
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১১৯ মার্কণেয় পুরাণ । 

লের যে নকল শাখ! ছিল, তাঁহারাই গৃহ সকলের শাখা হইল। তাহাতেই তংসমন্ত শ।থার 

শালাত্ সম্পন হইস। 
তাহারা এই রূপে শীতোঞ্ণাদির উপঘাত করিয়া, যার্তভোপায়চিস্তায় প্রবৃত্ত হইল। মধুর সহিত 

করবৃক্ষ সকল নিঃশেষে বিন& হইয়াছিল । তন্নিবন্ধন তাহার ভূষণ ও ক্ষুধায় অতিমাত্র নিপী- 
ডিত ও তজ্জন্ত বিষাদবশে বাধকুল হই! উঠিল। অনন্তর সেই ভ্রেতামুখে তাহাদের কুষিবিষয়ক 
সিদ্ধি সমাগত হল। তাহাদের ইচ্ছান্ুসারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। সেই বৃষ্টির জল 
নিক্নগামী হওয়াতে, নিষ্গ! সকল উত্তত হইল । পূর্বে যে জলরাশি পৃর্থীতলে গতিত হইয়াছিল, 

মৃন্তিকার সংযোগবশতঃ তাহাদের সমুদা দোষ বিনষ্ট হইয়া যায়। এ সময়েই বৃক্ষ ও গুলু সকল 
সমুৎপন্ন হইল। তাহার! ফাঁল-কুষ্ট নহে, কাহারও কর্তৃক রোপিতও নহে। তাহারা সকল খতুতেই 
ফলপুষ্প প্রসব করিয়া থাকে । তাহার! গ্রাম্য ও আরণ্য ছুই ভাগে বিভক্ত । 

ভ্রেতাযুগেই প্রথম এইরূপে গুঁষধের প্রাদুর্ভাব হয়। মুনে! সেই গঁধধেই তদ্যুগস্থ প্রক্জাগণ 
জীবনধারণ করিরাছিল। তঙকালে রাগ ও লোভের সহপ1 আবির্ভাব হওয়াতে, প্রজা সকল 

তত্গ্রভাবে আত্মন্তায়ে যথাশক্কি নদী, ক্ষেত্র, পর্বত, বৃক্ষ, গুল্ম ও ওষধি সকলকে পরিগ্রহ করিল। 

দ্বিজ! সেই দোষেই ওষধি সকল তাহাদের সমক্ষেই অন্তঠিত হঈল। মহাঁমতে ! পৃথিবী এক 
'কালেই তৎপমস্ত ওষধি গ্রাস করিয়া ফেপিলেন। 

তাঁহার! পুনরায় গ্রণষ্ট হইলে, প্রজাসকলও পুনরায় বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল এবং দকলেই ক্ষুধার্ত 
'হুইয়াঁ, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল। পৃথিবী ষে ওষধি গ্রাস করিয়াছেন, তিনি তাহ প্রকৃত 
প্রস্তাবে পরিজ্ঞাত হইয়া, স্বমেরূকে বৎস করিয়া, সেই বস্ুন্ধরাকে দোহন করিলেন। এইরূপে তিনি 
শস্য মকল দোঁহন করিলে, তাহাদের বীজনকল আবিভূর্তি হইল । তাহাতে গ্রাম্য ও আরণ্যভেদে 

স্বিবিধ ওষধি জন্মগ্রহণ করিল। উহাদের সপ্তদশ গণ পরিগণিত হয়া থাকে । ফল পন হইলেই, 
উহার! বিনাশ পাইতে লাগিল। ব্রীহি, যব, গোধুম, অণু, তিল, প্রিয়নু, উদ্ধার, নিম্পাব, কুলখ, 
আঁঢ়ক, চণক, এই সপ্তদশ গণ। ইহারা সকলেই গ্রামাজাতি । এতদ্ভিন্, গ্র/মারণ্য ওষধি আছে। 

তাহাদের যঞ্ঞার্থে বাবহার হইয়। থাকে । তাহার] চতুর্দশ গণে বিভক্ত । যথা,_-ত্রীহি, যব, 

'গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়স্কু, কুলথ, শ্তামাক, নীবার, বত্তিল, গবেধু, কুরুবিন্দ, মর্কটক, এই চতু- 
দশবিধ গ্রাম্যারণ্য ওষধি পরিগণিত হইয়াছে। 

ওষধি সকল প্রস্থ হইলেও, যখন তাহাদের পুনরায় অস্কুরোৎ্পাদন হইল না, তখন পিতামহ 

ব্রঙ্গ। তাহাদের বৃদ্ধির জন্ত কৃষি এবং কম্মজনিত হস্তসিদ্ধিও বিধান করিলেন। সেই অব'ধ ওষধি 

সকল কৃষ্টপচ্য হইয়া, জন্মিতে লাগিল। 
এইরূপে কৃষকার্য্যে সিদ্ধিলাভ হইলে, ভগবান্ স্বয়স্ত, স্ষ্ট প্রজাসকলের গুণানুসারে যথাবিধি 

অধ্্যাদাস্থাপন এবং সমুদয় বর্ণের ও আশ্রমের এবং সম্যগ্রূপে ধন্্ার্থপালনশীল সকল বর্ণস্থ লোক 

ফকলের ধন্মও নির্দেশ করিয়া দিলেন। তদন্ুসারে ক্রিয়শীল ব্রাহ্ণগণের প্রাজাপত্য স্থান পরি- 

শণিত হইয়াছে। সংগ্রামে অপরাক্মুথ ক্ষাজ্রয়গণের এরন্ত্র স্থান, স্বধন্মপালনশীল নৈশ্তগণের মারুত- 

স্থান এবং পরিচর্য্যার অনুবর্তী শৃদ্রগণের গান্ধর্ধ স্থান বিনদিষ্ট হুইয়া থাকে। অষ্টাশীতি সহশ্র 

উ্দীরেত। খুবি বেঙানে অবস্থিতি করেন, গুরুবাপীগণের সেই স্থান নির্দিই হইয়াছে। আর 

সতবর্ষিগণের যে স্থান, বনবামীগণেরও সেই স্থান এবং গৃহস্থ) প্রজাপতির স্থান, সন্য.সীরা স্বয়ং 

ব্রপ্ষ।র স্থান এবং যোগিরা মমৃতস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাই স্থানকল্পন!। 

ইতি স্থানকল্পনা নাম উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়। 



পঞ্চাশ অধায়। 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ বরঙ্গা ধানপরায়ণ হইলে, তাহার মন হইতে প্রজ্র। সকল 
তাহার পরীরদমূৎপন্ন কাঁধ্য ও কাবণপরম্পরার সহিত প্রাদুভূতি হইল। সেই ধীমান ব্র্ধার গাত্র 
হইতে ক্ষেত্রজ্ত সকল আবিভূর্ত হইলেন। আমি পূর্বে ধাহাদের কথা বলিয়াছি, তীহারাঁও সকলে 
জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবাদি হইতে স্থাবর পর্য্যস্ত যাবতীয় প্রজাই.ত্ৈগুণ্যবিষয় বলিয়া! পরিগণিত্ক 
হইয়া থাকে । স্থাবর ও জঙ্গম সকল এইরূপেই স্থষ্ট হইল। 

ধীমান ব্রদ্ধার সেই প্রজা সকল যখন বর্ধিত হইল না, তখন তিনি আপনার অনুরূপ অন্যবিধ 
মানস পুর সকলের ্থষ্টি করিলেন। উহাদের নাম ভূপ্ু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রুতু, অঙ্গিরা, মরীচি, 
দ্র, অব্রি, বশিষ্ঠ। এই নয় জন ব্রহ্মার মানস পুর বলিয়া, পুরাণে বিনিশ্চিত হইয়াছেন। অনস্তর 

গা পুনরায় ক্রোধা ত্বন্তব রুদ্রের, সংকল্পের ও ধর্শের সৃষ্টি করিলেন। এই ধর পূর্বগণেরও 
পূর্বজ। সেই স্য়ন্ত, পূর্বে দনন্দাদি যে গ্রজ! সকল স্থষ্টি করেন, তাহারা! সমাধিপরায়ণ ও নির. 
পেক্ষ হওয়াতে, সংসারে আসক্ত বা লিপ্ত হয়েন নাই। তাহারা মকলেই ভবিষ্যজ্ঞানসম্পন্প, 
বাগশূন্ঠ ও মৎসরবিহীন হইয়াছিলেন। গ্রগ্াস্থষ্টিবিষয়ে তাহাদের ওদাসীন্ঘ দেখিয়া, মহাএাভাঁব 
্হ্ম। অনীব জাতক্রোধ হইলেন। তাহাতে হুর্যযসন্নিত, জুবিশালশরীরসম্পন্ন, অর্ধনারী-নরদেহ 
পুকষ জন্মগ্রহণ করিলেন । তদর্শনে ব্রহ্মা তাহাকে কহিলেন, তুমি আত্মাকে বিভক্ত কর। এই 
বশিয়াই তিনি অন্তহিত হইলে, সেই পুরুষ তদীয় কথানুসারে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব পুথক্ করিয়া, পুরু- 
ত্বকে আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন । তাহাতে সৌম্য, অসৌম্য, শান্ত, অশান্ত, শ্বেত ও 
কৃ ভেদে বহুবিধ স্বভাব ও বর্ণ বিশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীর জন্ম হইল । 

অনন্তর ব্রদ্মা আত্মসম্তূত সেই পুকষকে আপনার সদৃশ প্রথম স্বায়ভুব মন্থ ও সেই নারীকে 
শতবপ! রূপে নির্মাণ করিলে, সেই স্বাযভব মন্ত্র তপঃপ্রভাবে সর্বথা নিষ্গাপা শতরূপাঁকে পড়ীরূপে 
গ্রহণ করিলেন। শতরূপ! সেই পুরুফ হইচে ছুই পুত্র প্রসব করিলেন। তাঁহাদের নাম প্রিয়ত্রত 

ও উত্তানপাদ। তাহার! শ্বকীয় কর্মবলে বিখাতি লাভ করেন। শতরূপার গর্ভে ছুই কল্ারও 
জন্ম হইল। তাঁহাদের নাম খদ্ধি ও প্রন্থতি। তন্মধ্যে পিতা দক্ষকে প্রস্থতি ও রুচিকে খন্ধি দান 
করিলেন। দক্ষিণা সহিত যজ্ঞ তাহাদের পুত্রব্ূপে সমুৎ্পন্ন হইলেন। ইহারই নাম দম্পত্তী- 
মিখুন। অনন্তর দক্ষিণার গর্ভে বজ্ের দ্বাদশ পুত্র জন্মিলেন। তাহীরাই স্বায়স্তুৰ মন্স্তরে যামনামক 
দেবস্তারূপে বিখ্যাতি লাভ করেন। 

প্রন্ৃতির গর্ভে দক্ষ চতুর্ব্বিংশতি কন্যা! সম্পাদন করিলেন। তাহাদের নাম সমস্ত সম্যগ্রূপে 

বলিতেছি, শ্রবণ কর। যথা, শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধুতি, তুষ্ট, পুষ্টি, ক্রিয়া, মেধা, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শাস্তি, 
দিদ্ধি, কীর্তি, এই ত্রয়োঈশ দক্ষকন্তাকে ধর্ম পত্রীর জন্য পরিগ্রহ করিলেন। অবশি& একাদশ 
যবীয়সী কন্যার নাম যথাক্রমে খ্যাতি, সতী, সম্ত.তি, স্থৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সরতি, অনন্যা, উর্জ্া, 
স্বাহা, স্বধা। ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলন্তা, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অক্রি, বহ্ছি ও পিতৃগণ 

ইহার! খ্যাতি প্রভৃতি & ত্রয়োদশ কন্াকে পত্তীরূপে গ্রহণ করিলেন। শ্রদ্ধা কাঁমকে, প্র দর্পকে, 
ধৃতি নিয়মকে, তুষ্ট সম্ভোষকে ও পুষ্টি লোৌচকে সমূতৎ্পাদন করিলেন। আর মেধার গর্ভে শ্রুত, 

ক্িয়ার গর্ভে দণ্ড, বিনয় ও নয়, বুদ্ধির গর্ভে বোধ, লক্জার গর্ভে বিনয় ও বপু সমুপর হইল । শাপ্তি 
হইতে ক্ষেম, সিদ্ধি হইতে সু. কীর্তি হইতে যশ, জন্মগ্রহণ করিল। ইহার] সকলেই ধর্মের পুত্র। 

কাম হইতে অতিষুদ ও হর্ষ সমুৎপন্ন হইল। ইহার! ধর্মের পৌত্র। রি 
অধর্দের ভার্ষ্যা হিংসা । তাহার গর্ভে অনুর জন্ম হইল। তাহার কন্যার নাম নিখখতি। নরক 



১১৬ মার্কগেয় পুরাণ । 

ও ভগ্ন এই ছইজন নির্খতর পুতর। মায়! ও বেদনা, এ ছুই জনেরজ্্ী। তন্মধ্যে মায়া সর্বভূত- 
সংহর মৃত্যুকে প্রসব করিল। আর রৌরব হইতে বেদনার গর্ভে হঃখের উদ্ভব হইল। মৃত্যুর 
ওরস ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা, ক্রোধ ইহার! জন্মগ্রহণ করিল। অথব! ইহার৷ সকলেই হুঃখ 

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বলিয়া, পরিগণিত হইয়। থাকে । ইহারা সকলেই অধর্দলক্ষণ এবং সফ- 

লেই উর্ধারেতা ৷ সেইজন্য ইহাদের ভার্য্যাও নাই, পুত্রও নাই। 

মুনে! মৃত্যুর অপর পত্রীর নাম নির্ঝতি। ইহার আর এক পত্বীর নাম অলঙ্ষমী। তাহার গর্ভে 

মৃত্যুর চতুর্দশ পুত্রের জন্ম হয়। এই মলক্ষমীর পুত্রেরাই মৃত্যুর আদেশপালন করিয়াছিল। বিনাশ- 

কাল উপস্থিত হইলেই, ইহার! পোকদিগকে ভজন! করিয়। খাকে। ইহাদের বৃত্বাস্ত শ্রবণ কর। 

ইহারা মনুষ্যের দশ ইন্জিয়ে ও মনে অবস্থিতি করে এবং স্ত্রী বা পুরুষকে শ্বস্ব বিষয়ে নিয়োগ 

করিয়া থাকে । অনন্তর ইহার! রাগ ও ক্রে।ধাদির সহায়তা ইন্জ্রিগদ্িগকে আক্রমণ করিয়া, 

এরূপে যোজন! করে, যাহাতে তাহার! অধর্দা্দির দ্বারা হানি লাভ করির। থাকে । ইহাদের 

মধ্যে কেহ অহস্কারে ও কেহ ঝ! বুদ্ধিতে বাঁদ করে। তৎপ্রযুক্ত লোকের! মোহ আশ্রয় পূর্বক 

সত্রীদিগের বিনাশার্থ যত্রবান্ হয়। ইহাদের মধো কেহ কেহ মনুষাদিগের গৃহে অবস্থিতি করে। 

ইহাদের মধ দুঃসহ নামে বিখ্যাত মৃত্যাপুত্র কাকের সমান স্বর বিশিষ্ট, নগ্ন ও চীরধারী এবং 
অধোমুখ ও ক্ষুধায় অতিমাত্র কুশ? ত্রদ্মা সেই তাপানিধিকে সকলের ভঙক্ষণার্থ সৃষ্টি করেন। 
তাহাতে, সেই অভীব তযঙ্কর, দংগ্রাকরাল দু:সহ অতিমাত্র ব্যার্দিত বদনে থাইবাঁর জন্য উদ্যত 

হইলে, জগতের কারণ, নিত্য ও শুদ্বস্বূপ, সন্ধব্রঙ্গময়, লোৌকপিতামহ ব্রহ্গা কহিলেন, এই জগং 

ভক্ষণ করিও না, কোপ ত্যাগ ও শাস্তি অবলম্বন কর এবং রঞ্জ অংশ পরিহার ও এই তামসী 

বৃত্তিও বিনর্জান কর। 
দুঃসহ কহিল, জগন্নীগ ! আমি ক্ষুধার্ত ও পিপাপসার্ত এবং তন্নিবন্ধন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। 

নাগ! কিরূপে আমার তৃপ্তিপাভ হইতে পাবে, কিরূপেইবা আমি বলবান্ হইব এবং আমার 

আশ্রয়ই বা কি, যাহাতে মামি শান্তিসহকারে জীবনধারা নির্বাহ করিতে পারি, নির্দেশ করুন। 

ব্রঙ্গা কহিলেন, বস । লোৌকেব গুহ তোমার আশ্রঘ, অধার্শিকের। তোমার বল এবং নিত্য- 

ক্রিণাহানি দ্বার) তোমার পুষ্টি সঞ্চিত হইবে । আব, বুগা স্ফোট সক্প তোমার বন্ত্র হইবে। আমি 

তোমাকে আহারও প্রদান করিতেছি। ক্ষত, কীটদূ'ষত, কুক্কুরকর্তক দৃষ্ট, ভগ্নভাগন্থিত, মুখ- 

বাযু-দ্বারা উপশমিত, উচ্ছিষ্ট, অপক, অ্বন্ন, অবল্ীড়, অসংস্কৃত, ভগ্মাননে থাকিয়া ও উভয় সন্ধ্যায় 

বিদিক্ মুখে বসিয়া ভক্ষিত, রজস্বলাকর্তৃক উপহত ভুক্ত অথবা দৃষ্ট এবং এতস্তিম্ন অন্যান্তরূগে 

উপঘাতযুক্ত যে কিছু তক্ষ্য বা জল, তৎসমস্ত তোমাব পুষ্টির জন্য প্রদান করিলাম। আমি 

(তোমাকে অন্যবিধ আহারও দিতেছি । যাহ! অশ্রদ্ধাপূর্ববক অনলে হোঁম করা হইবে, অবস্তাপূর্বক 

দান করা যাইবে, জল না দিয়। নিক্ষেপ কর! হইবেও বৃ'1 সম্প'দন কর! হইবে, অথবা যাহা ত্যাগ 

করিবার জন্যই আবিষ্কৃত হইবে, ও অতিমাত্র বিন্ময়বশে দান ফর হবে এবং যাহ! জরুদ্ধ ও আতুর* 

কর্তৃক প্রদত্ত হইবে, ঈদৃশ দৃষিত দ্বা তুমি ভক্ষণ করিও । অথণা পুনর্ভবার পুত্র ও কন্যা পরলোকের 

জন্য যে কিছু অনুষ্ঠান করিবে, তুমি তাহাই ভক্ষণ করিও। আমি তোমার তৃপ্তির জন্য তাহ! দান 

কারলাম। অথবা, কন্যাপুক্কের সংগ্রহ জন্য লোকে যে ধনক্রিয়ার অন্ুদারী হয় এবং অসং শান্ত্রাম্সারে 

যে ক্রিয়া সকল বিহিত হইয়া থাকে, পুষ্টির জণ্ত তাহাই ভক্ষণ করিও) অথবা, সত্যবহিদ্কৃত হইয়া 

যে অর্থ উপার্জন বা! যে কিছু অধায়ন কর! হয়, তোমার সিদ্ধির জন্ত তৎসমস্তও প্রদান করিজাম। 

এনতিন্ন, চোমাঁকে কাল দকলও প্রদান করিতেছি। অয়ি দুঃশহ ! যাহারা গর্ভবতী স্ত্রীর অভি- 

গমন করিবে, অথবা সন্ধ্যা গ্রভৃতি নিতাকার্য্যের ব্যতিক্রম করিবে, কিম্বা যে সকল ব্যক্তি অদং 

শান্্ান্ুসারে ক্রিয়ানুষ্ঠান ও আলাপ করিয়া দৃষত হইবে, তাহাদের উপরি সর্বদাই তোমার 

অঙভবসামর্থ্য সংঘটিত হইবে। পংক্তিবিচ্ছেদ, গাকভেদ, বুথাপাক এবং নিত্য গৃহ কলহ) এই 



পঞধচাশং অধ্যায়। ১১৭ 
মকলে তুমি বাঁদ করিবে। গোঁবাঁহনাদিকে বদ্ধ করিম রাখিয়া পোষণ না করিলে এবং সন্ধ্যাসময়ে _ শৃছে জল না! দিলে, তোমা হইতে লোকের ভয় জন্মিবে। নক্ষাত্র ও গ্রহপীড়া এবং জ্রিবিধ- 
উৎপাতদর্শন, এই সকল দূর্ঘটনায় যাহারা কোনরূপ শান্তিকার্ষ্যের অনুষ্ঠানে পরাঘুখ হইবে, 
তাহাদিগকে তূমি ভক্ষণ ও অভিভব করিবে। 

যাহারা বৃথা উপবাস করিবে, স্ত্রী, দাত ও মদ্যপানে সর্বদা আসক্ত হইবে, বিড়ালব্রত অবলম্বন করিবে, তাহাদিগকে তুমি ভক্ষণ ও অভিভবে প্রবৃত্ত হইবে। অত্রঙ্ষচারী হইয়] যে 
অধ্যয়ন করিবে; না জানিয়া যে যজ্ঞ করিবে, তপোবনে থাকিয়। অজিতাত্মা হইয়া, গ্রাম্যভোগ 
করিবার জন্ত যে চেষ্টা করিবে, সেই অধ্যয়ন, সেই যন্ত, সেই চেষ্টা এবং সেই চেষ্টার যে ফল 
হইবে, তাহাই তুমি আহার করিবে । অথবা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্ ও শৃদ্র ইহার! শ্ব নব বিচিত 
কার্ধা হইতে ভ্রষ্ট হইয়!, পরলোকার্থকামনায় যে চেষ্টা করিবে, সেই চেষ্টা ও তাহার ফল সমন্তই 
তোমার খাদ্য হইবে। | 

এতত্িনন, তোমার পুষ্টির জন্য অন্যবিধ যাহা প্রদান করিতেছি, তাঁহাও তুমি শ্রবণ কর। 
বৈশ্তদেব বলির অস্তে তোমার নামোচ্চারণপূর্ববক, এই তোমাকে দিলাম, বলিয়া, তোমাকে যে 
বলি প্রদান করিবে, তাহাই তোমার ভক্ষ্য হইবে। 

যে বাক্তি দ্রব্য সকল যথাবিধি সংস্কার করিয়া ভক্ষণ করে, যে ব্যক্তির অন্তর বাহির উভয়ই 
পবিত্র, যে ব্যক্তির লোভ নাই এবং যে ব্যক্তি স্ত্রীর বশীভূত নহে, তুমি তাহার গৃহ পরিত্যাগ 
করিও। যাহারা স্ব স্ব কার্ধ্যদ্বার! পিতৃগণ ও দেবগণ এবং অতিথিগণের পূজা করে, তাহাদের 
গৃহও বর্জান করিও । যে গৃহে বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ এবং শ্বজন বা সৌহার্দ বিরাজ করে, 
সেগৃহও ত্যাগ করিও। ধে গৃহের স্ত্রীরা কায়মনে তাহাতেই আসক্ত, :বহির্গমনে উৎসুক হয় না 
এবং সাতিশয় লজ্জাশীল, তাদৃশ গৃহও ত্যাগ করিও । যে গৃহে বয়স ও সম্বন্ধ বুঝিয়, শয়ন ও 
আমন সকলের ব্যবস্থা বিহিত হয়, তুমি আমার বচনানুদারে সেই গৃহও ত্যাগ করিও। যে গৃছের 
লোকেরা করুণামম্পর, সর্বদাই সাধুকাধ্্যে প্রবৃত্ত এবং সামান্তরূপ উপকরণেই যুক্ত চি, তাদৃশ 
গহও ত্যাগ করিও । যে গৃহে গুরু, বৃদ্ধ ও দ্বিপ্রাতিবর্গ অবস্থিতি করিলে, আসনস্থ ব্যক্তির! 
উঠিব| দাড়ায়, দেই গৃহও ত্যাগ করিও। যে গৃহের দ্বার তরু ও গুল্সাদি দ্বারা বিদ্ধ নহে এবং 
যে গৃহে পুরুষের মর্ঘভেদ নাই, সে গৃহও তোমার পক্ষে প্রশস্ত নহে। যে ব্যক্তি দেবগণ, পিডৃ- 
গণ, মঙ্গষাগণ ও অতিথিগণ, ইহাপ্দিগকে প্রদান করিয়া, যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেই 
জীবিকানির্বাহ করে, তুমি তাঁহার গৃহও ত্যাগ করিও । যাহার! সত্যবাদী, ক্ষমাণীল, অহিংস্র ও 
ও অননুতাপী এবং অস্ুয়াহীন, তাহাদিগকে তুমি ত্যাগ করিও। 

যেস্ত্ীম্বামিসেৰায় তশ্পরচিন্তা, অসৎ স্ত্রীর সঙ্গবর্জিতা এবং কুটুম্ব ও ভর্তার ভক্ষণের পর 
ভক্ষণ করিয়া, শরীর পোষণ করে, তাহাকে তুমি ত্যাগ করিও । 

যে ব্রাঙ্গণ যজন, অধ্যয়ন, দান এই সকলে আসক্তছিত এবং লর্বদ| যাঁজন, অধ্যাপন ও 
গ্রতিগ্নহ দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করেন, তাহাকেও তুমি ত্যাগ করিও । 

অয়ি দুঃসহ! দান, অধায়ন ও যজ্ঞ এই সকলে যে ক্ষত্রিয় সর্বদাই উদ্যুক্ধ এবং লৎপে 
উকগ্রহণপূর্ধক শন্ত্রটালন। করিয়া, জীবনযাজ। নির্বাহ ও বেতন গ্রহণ করিয়া থ'কে, তাহাকে 
তুমি ত্যাগ করিও । 

যে বৈশ্য পূর্বোজ গুণত্রয়যুক্ক এবং পাশুপাল্য, বাণিজ্য ও ক্ৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকানির্ঝাহে 
তৎপর, তাহাকেও তুম ত্যাগ করিও । 

যে শৃদ্র দান, ইজ্যা ও ছ্বিজ্রসেবায় তৎপর এবং ব্রাঙ্মণাদদি বর্ণন্যের শুশ্রয! করিয়া, আত্মপোষণ 
করে, তাহাকে ও তুমি ত্যাগ করিও । 

যে গৃহে গৃহী শ্রুতিস্থতির অবিয়োধে জীবনযাপন কয়ে এবং তাহার পত্ধীও তাহার অনুগন্ভ- 



১১৮ মার্কগ্ডেয় পুরাঁণ। 

ত্বিক এনং যেখানে পুত্র গুরুপূজা, দেবপুজ! ও পিত্ৃপুজায় তৎপর এবং পত্ীও স্বামীর সেব। 

করিয়া থাকে, সে গৃহে অলক্ীর ভয় কোথায়? যে গৃহ অন্গলিণ্ড ও সন্ধ্যাসময়ে সম্যগ্রূগে অভ্যু- 

ক্ষিত হইয়া থাকে এবং পুষ্প দ্বার! সর্ব! সুসজ্জিত হয়, তুমি সে গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে 

সমর্থ হইবে না। 

যেখানে কুর্ধ্যকখন শধা। দেখিতে পান না, নিত্য অগ্নি ও সলিল বর্তমান এবং সুর্যযকে প্রত- 

দিন দীপ প্রদর্শন করা হইছ| থাকে, সেই গৃহই লক্ষ্মীর অবস্থিতস্থান। যেখানে চন্দন, বীণা, 

আদর্শ, মধুঃ স্বত, বিগ্র ও তাত্পাত্র সকল বিরাজ করে, সে গৃহও তোমার আশ্রয় নহে । যেখানে 
কণ্ট কষুক্ত বৃক্ষ সকল ও নিম্পাবলতা এবং পুনভূভার্ধ্যা ও বল্সীক বিদ্যমান, সেই গৃহই তোমার 

মন্দির। ' যে গৃহে পাচজজন পুরুষ, তিনজন স্ত্রী ও তিনটা গগোরু এবং অন্ধকারেই আগ্ন প্রজলিত 

হইয়া থাকে, সেই গৃহেই তোমার বসতি । | 

যেথাঁনে একটা ছাগ ছুইটী চমরী, তিনটা গো, পাচটা মহিষ, ছয়টী অশ্ব এবং সপ্ত মাতল, 

তুমি সেই গৃহকে আন্ত শোষণ করি৪। কুদ্দাল, দাত, পিঠক ও ্থাল্যাদি ভাজন সমস্ত 

যেখানে সেখানে পড়িয়। থাকিলে, তোমাকে আশ্রয় দিয়া থাকে। স্ত্রীগণ মুষল, উলৃখল, ও উদ 

স্বর এই সকলে উপবেশন করিলে, তোমার পক্ষে ভালই হইয়া থাকে । 

যেখানে পক ও অপক্ক ধান্ত সকল লক্ষিত হয় এবং তথ্থৎ শাস্ত্র সকলও দেখিতে পাওয়1 যায়, 

তুমি সে গৃহে ইচ্ছান্থদারে বিচরণ করিও । 

যে গৃে দিবারাত্র মড়া থাকে বা মানুষের অস্থি আছে, সেই গৃহেই তোমার ও অন্যান্য রাক্ষদ- 

গণের বাঁদ। যাহারা সপিগু ও বোদকদিগকে এবং বন্ধুর্গকে না দিয়! তক্ষণ করে, তৎক্ষণাৎ 

তাহার্দিগকে তুমি আশ্রয় করিও । 
যে গৃহে পদ্ম, মহাঁপন্ম, মোদকাশিনী যুবতী, বৃষত ও এরাবত কল্পিত থাকে, তুমি সেই গৃহ 

ভ্যাগ করিও । যে গৃহে অশঙ্ত্র ও বিনাধুদ্ধেও শস্ত্রধর দেবমূত্তি সকল কল্পিত হয়, তুমি সেই গৃহও 

ত্যাগ করিও। স্বর্পবাঁত, ঘট নলিল, বস্ত্াম্বুবিন্দু ও নখাগ্রসলিল, এই সকলে যাহার! স্নান করে; 

মেই মকল অলক্ষণ ব্যক্তিদিগকে তুমি আশ্রয় করিও । 
যেব্যক্তি দেশাচারনিয়ম, জাতিধর্ম, জপ, হোম, মঙ্গল, দেবগণের উপাসনা, সম্যগ্রূপ 

শৌচ ও যথাবিধি লৌকবাদ সকলের অনুষ্ঠান ও অন্থদরণ করে, তোমার সহিত যেন তাহার 

সংসর্গ না! ঘটে। 

মার্কণ্ডেয় কছিলেন, ব্রহ্ম! ছুঃসহকে এইপ্রকার কহিয়া, সেই স্থানেই অস্তহিত হইলেন। 

দুঃনহও তাহার আদেশপালন করিতে লাগিল। 

ইতি যক্ষান্থশাসন নাম পঞ্চাশৎ অধ্যায়। 



একপঞ্চাশৎ অধ্যায়। 

মার্কগেেয় কহিলেন, ছুঃসহের ভার্যার নাম নির্খাষটি। খড়সময়ে চণ্ডালদর্শন ইওয়াতে, কলির ভাধ্যাতে উহার জন্ম হয়। ইহাদের অপত্য সকল জগদ্ব্যাপী। তাহাদের সংখ্যা যোড়শ। 
তন্মধ্যে আট পুত্র ও আট কন্ঠ! । ইহারা সকলেই অন্তীব ভয়স্কর। ইহাদের নাম দস্তাকষ্টি, উত্তি, পরিবর্ত, অঙ্গধুক, শকুনি, গণ্ড প্রান্তরতি, গর্ভহ! ও শস্তচা | এই অঠ কুমার তাহাদের তনয়। 

অধুনা, অষ্ট কন্যার নাম সকল শ্রবণ কর। যথা, নিযোজিক1, বিরোধিনী, ্থয়'হারী, ভ্রামণী, 
থতুহারিকা, স্বৃতিহরা, বীজহর1 ও বিদ্বেষণী। তন্মধ্যে স্বতিহর! ও বীন্তহরা তাহাদের এই ছুইঞজন 
কন্ঠা অতীব দারুণ প্রকৃতি এবং বিদ্বেষণী সকল লোকেরই তয় সমুদ্তাবন করিয়া থাকে। 

এই কন্যা সকলের কর্ম ও দোষশাস্তির উপায় বলিতেছি। দ্বিজসত্তম ! অষ্ট কুমারের কার্ধয ও 
(দাষশান্তিবিধিও শ্রবণ কর। দস্তাকৃষি প্রস্থুত বালকগণের দশনে অবস্থৃতি করিয়া, ছুঃসহের দাহাযা করিবার জন্ত অতীব সংহ্র্ষ সংঘটিত করে। শ্বেতপর্ষপ শয্যার উপরি নিক্ষেপ করিয়া, তাহার শাস্তিবিধান করিবে । তৎকালে ওষধিমলিলে নান, সৎশাদ্ত্রর কীর্তন এবং উ্ট- কণ্টক, গণ্ডারের অস্থি ও ক্ষৌমনন্ত্ ধারণ, ভগবান্ জনার্দনের নাম সংকীর্তন, চরাচরগুর ব্রঙ্গা অথব| যাহার যে কুলদেবতা, তাহার নামও স্মরণ করিতে হইবে। 

অন্ত স্ত্রীর গর্তে অপর স্ত্রীর গর্ভ পরিবর্তিত ও বক্তার বাকাকেও বিপরীত রূপে প্রতিপাদিত 
করিয়া, আহ্লাদ অনুভব করে, এইজন্য ইহার নাঁম পরিবর্ত। ইহারও শ্বেত সর্প ও রক্ষোত্ব ম্্ 
জপ দ্বার রক্ষা বিধান করিবে। 

অক্রধুক্, অনিলের ন্যায়, লোকের অঙ্গে প্রন্মরণোকজ শুভাশ্ুত লৃচনা করে। কুশ ঘার! 
তাহার অঙ্গ তাড়না করিবে। এই কুমার কাঁকাদি পক্ষিতে আরোহণ অথবা কুকুর ও শুগালে 
অবস্থান করিয়া, গুভাশুভ বিনির্দেশ করিয়া থাকে। এইজস্ই প্রজাপতি স্বয়ং বলিয়াছেন, অণ্ডভ 
ঘটনায় বিলম্ব ও একবারই উদ্দাম ত্যাগ করিনে। আর শুভ ঘটনায় সত্বর হইবে। 

গও-প্রান্তরতি গপ্ডান্তে অবস্থিতি করিয়া, মুহূর্তীর্দ মধ্যেই লোকের সর্ধ কার্ধ্য বিনাশ এবং সমু- 
দায় খ্যাতি প্রতিপত্তি ও অনন্থ়তা হরণ করে। খিপ্রোক্তি, দেবতাস্তরতি, মূলোৎখাত, গোমুত্র ও 
সর্ষপ মিশ্রিত দপিলে জান, সেই ব্যঞ্চির জন্ম নক্ষত্র ও গ্রহগুজ, শঙ্ত্রদর্শন, ইত্যাণ্দ উপায়ে তাহার 
প্রশান্তি হইয়া থাকে । 

গরহা স্ত্রীদিগের গর্ভে থাকিয়া, তাহাদের ফল নাশ করে। তাহার প্রকৃতি অতি দারুণ। 
শিশ্তাশুচি হইয়! ঘবস্থার্ন, প্রদিদ্ধ মন্ত্র লিখন, প্রশস্ত মাল্যাদি ধারণ, বিশুদ্ধ গেহে অবস্থান ও 
মারাসশূন্তত! এই সকল উপায়ে সর্বদা তাহার রক্ষা করিবে। 

শস্তগমুদ্ধি বিনাশ করে বলিয়া, ইহার নাম শস্তহ!। জীর্ণ পাঁদুক! ধারণ, অপসবয গমন, 
টাগডাল প্রবেশন, বাহিরে বলিগ্রদান, এই সকল উপায়ে তাহারও রক্ষা! করিবে। 

পরদার ও পররদ্রব্য হরণাদি গঠিত কার্য সকলে নিয়োজিত করে, এইজন্য & কগ্ঠার নাম 
নিয়োজিক1। সৎ শাস্ত্রাদি পঠন, ক্রোধ লোভাদি বর্জন ও বিরোধ বিসর্জন করিলে, শাস্তি 
হইয়াথাকে। যখন কেহ কাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, সেই আত্ুঠের বিবেচনা কর! 
উচিত, এই নিযোজিকাই এইরূপ করাইতেছে। 

এই কারণে জ্ঞানী লোকে তাহার বশীভূত হইবেন না। এই নিযোজিকাই পরদারাদিসংসর্গে 
আমার চিত্ত ও আত্মাকে নিযোজিত করিতেছে, প্রীন্গ ব্যক্তি এইপ্রকার চিন্তা করিবেন। 

পরম্পর-প্রীতিসম্পন্ন দম্পতী, বন্ধু নুহ্বৎ, পিতা, মাতা, পুত্র, সবর্ণ ইহাদের মধ্যে বিরোধ 



১২ মারকগেয় পুরাণ। 

 ঘটাইয়! থাকে, এইজজন্ত ইহার নাম বিরোধিনী বলিগ্রদান, অতিবাদ সহন,, অর্থাৎ অত্যন্ত 
কটু কাটব্যাদি বপিলেও তাহা! সহ করিয়া থাকা, শান্্রবিহিত আচার পরিপালন, ইত্যাদি 
উপায়ে বিরোধিনীর শাস্তি করিবে। 

খল অর্থাৎ গোল প্রভৃতি ও গৃহ হইতে ধান, গে! হইতে দুগ্ধ ও ত্বৃত এবং খদ্ধিসম্পর্ দ্রব্য 
হইতে সমৃদ্ধি বিনষ্ট করে, এইজন্ত এই কণ্ঠার নাম স্বয়ংহারিকা। এই স্বয়ংহারিক] সর্বদাই অস্ত- 
দ্ানতৎপর! হইয়া অবশ্থিতি করে। বন্ধনশাল। হইতে অর্ধসিদ্ধ অন্ন, অন্নাগারে স্থিত অন্ন এবং পরি- 

বিশ্তমান অন্ন ভোক্তার সহিত ভোজন করাই ইছাঁর স্বভাব। তত্তির। লোকের উচ্ছিষ্ট অল্প এবং 
গে। ও স্ত্রীর হ্যন হইতে পয় ওক্ষীরও সর্বদাই হরণ করিয়া থাকে। পুনশ্চ, দধি হইতে ত্বৃত, 
তিল হইতে তৈল, জুরাগার হইতে সরা, কার্পাস হইতে স্থাত্র এবং কুম্ুভাদি হইতে বর্ণ অবি- 

রত হরণ করাও এই স্বয়ংহারিকাঁর অন্যতর স্বভাব । ইহার রক্ষার্থ কৃত্রিম স্ত্ীমূত্তি ও মমুরযুগল 

নির্মাণ এবং হোঁমান্সি ও দেবোদেশে প্রদত্ত ধূপ, এই উভয়ের ভন্ম দ্বার! ক্ষীরাদি ভাও সকলের 
পরিফরণ করিবে । তাহা হইলেই তাহার বক্ষ! হইবে। 

একস্থান-নিবাসী পুরুষের উদ্বেগ সমুৎপাঁদন করে) এইজন্য সেষ্ট কন্যার নাম ভ্রাঁমণী 

হইয়াছে। এ পুরুষের আসনে, শয্যায় ও অধিঠিত ভূভাগে গিত সর্ষপ বিক্ষিপ্ত করিলেই, তাহার 

রক্ষা হইয়] থাকে । সেব্যক্তি সর্বদাই এইপ্রকার চিস্তা করিবে, এই ছষ্টচেতন! পাপীয়সী 

কুমারী আমারে বারম্বার ঘুরাইয়! লইয়া বেড়াইতেছে। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, সমাধি সহ- 

কারে ভূম্ক্ত জপ করিবে। 

খতুহারিকা অর্থাৎ স্ত্রীদিগের পুষ্প হইলেই, তৎক্ষণাৎ তাহা! হরণ করে, এইজন্য ইহার নাম 

হারিকা। ইহাঁর গ্রশাস্তির জন্য তীর্থ, দেবক্ষেত্র, চৈত্য, পর্বতলানু, নদীনঙগম ও খাতসমূহে 

ন করাইতে হইবে। 
স্্ীদিগের স্বতি হরণ করে, এইজন্য ইহার নাম স্তৃতিহারিক|। বিবিক্ত দেংশ বাদ করিলেই, 

তাহার শান্তি হইয়। থাকে । 

্ত্ী পুরুষ উভয়েরই বীজহরণ ও নিরতিশয় ভয় সমুৎ্পাদন করে, এইজন্য তাহার বীজহারিগী 

নাম হইয়াছে । পবিত্র অন্ন ভোজন ও ম্লান করিলেই, তাহার শাস্তি হইয় থাকে। 

অটম কন্তার নাম দ্বেষষী। এই কন্তা সকল লোকেরই ভয়াঁবহা। যেহেতু, স্ত্রী পুরুষ সকলকেই 

লোকের দ্বেষভাজন করিয়৷ থাকে । ইহার শাস্তির জন্য মধু, ক্ষীর ও ঘ্বৃতাক্ত তিল হোম করিবে। 

তত্বাতীত, মিত্রবিন্দানামক ইট্টিক্রিয়া করিলেও, ইহার সম্যক্ রূপে শান্তি হইয়া থাকে । 

ছ্বিজসন্তম! এই সকল কুমার ও কুমারীগণের যে অষ্টতিংশৎ অপত্য জন্মে, তাহাদের নাম 

শ্রবণ কর। 
র 

দত্তাকুন্টির যে কন্ঠ! উৎপন্ন ছয়, তাহার নাম কলহ1। এই কলহ! যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলে 

এবং অবজ্ঞা, অনৃষ্ত ও ছুষ্টবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। প্রান্ত ব্যক্তি প্রয়ত হইয়া, তাহাকে চিন্তা 

করিবেন। ভাহাহইলে, গৃহী হইতে পারিবেন। লোকের গৃহে অবিরত কলহ সঙ্ঘটন করে) 

এইজন্ত ইচার নাম কলহ! । এই কলছাই কুটুম্বনাশের হেতু । ইহার প্রশমনবিধি শ্রবণ কয়। 

বলিকার্ষ্যে মধু, স্বগ্ধ ও ক্ষীরাক্ষ দুর্বাস্ুর বিক্ষেপ ও অনলে আহতি প্রদান করিবে। তৎকাপে 

এইরূপ বলিতে হইবে, আমি কুম্বাগু, যাতুধান ও অন্তান্ত গণ সকলের যথাবিধি পুজা! করিতেছি, 

স্তাহার। সকলে সর্তোভাবে সত্তষ্ট হউন এবং আমার বিদ্যা, তপস্তা, সংযম, যম, কৃষি ও বাণিজ্য 

সকল কার্যেই শাস্তিবিধান করুন। ইহার! সকলে মহাদেবের, প্রসাদে ও মহেস্বরের মতামুসারে 

মনুষ্যগণের প্রতি নিত্য সন্ত থাকুন এবং তুষ্ট হইয়া, সকলের সমুদায় ছুদ্ধৃত, ছুরন্ষ্টিত এবং 

অন্তান্ত যাহা কিছু মহাপাতকজনিত ও বিস্বের হেতুভূত, তৎনমস্ত নিরাক্কৃত করুন। তাহাদের 

প্রসীদে সর্ধতোভাবে বিশ্ব সকল বিনষ্ট হউক। উদ্বাহ, যাবতীয় বৃদ্ধিকর্দা, পুণ্যানুষ্ঠানযোগ, ও? 



একপঞ্চাশৎ অধ্যায় । ১২১ 

ও দেবপুজা, জপধল্ঞবিধান, যাত্রা, শরীরের নারোগ্য, ভোগ্য, সুখ, দান, ধন, বুদ্ধ, বালক, 
 আতুর, এই কলের এবং আমারও সর্ধদ! তাহার। শাস্তিবিধান করুন। চন্ত্র, হুর্ধ্য, অগ্রি, বায়ু 
ও ভ্রলনিধি ইহারাও আমার শান্তি সম্পাদন করুন। : 

উক্তির পুত্র কালজিহব। তালবৃক্ষ উহার নিকেতন । সেযাহাদেক জননীফে আক্রমণ করে, 
সেই অসাধুদিগকে ব্যাহত করিয়া! থাকে। 

পরিবর্তের ছুই পুত্র, বিরূপ ও বিক্ৃত। তাহারা বৃক্ষাগ্র, প্রাচীর, পরিখা! ও সমুদ্র আশয় 
করিয়া থাকে এবং পাদপাদিতে গুর্বিণীর পরিবর্তন করে। ত্ররূপ পরিধর্তন করিতে করিতে 
গর্ভআ্রাব হইয়া থাকে । এইজন্ত গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোক বৃক্ষ, পর্বত, প্রাচীর, সাগন্ন ও পরিখ! আশ্রয় 
করিয়া, ভ্রমণ করিবে ন1। ূ 

অঙ্গধুকের পুক্র পিশুন। সে অঙিতাত্বা ব্যক্তিগণের অস্থিমজ্জাগত হইয়া, তাহাদের বল গ্রাস করে। 
শকুনির পাঁচ পুত্র, শ্তেন, কাক, কপোত, গৃধ ও উলুক। স্থুর ও অন্থুরগণ তাহাদিগকে 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্ধ্যে মৃত্যু শ্তেনকে, কাল কাঁককে, নির্খতি উলককে, ব্যাধি গৃজকে, 
তাহার ঈশ্বর স্বয়ং যম কপোতিকে গ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে উলুক অভ্ভীব ভয়াবহ। ইহার! 
& সকলের পাপ উপপন্ন করিয়া থাকে। 

অতএব শ্রেনাদি যাহার মন্তকে নিলীন হয়, সেব্যক্তি আত্মরক্ষণার্থ বিশিষ্টরপে শাস্তি করিবে। 
যে গৃহে ইহার! সন্তান প্রসব ও নীড় বন্ধন করে এবং যে গৃের মন্তকে কপোত আক্রমণ করিয়। 
থাঁকে, সে গৃহ ত্যাগ করিবে । দ্বিজ! শ্তেন, কপোত, গৃধ, কাক, উললৃক গৃহে প্রবিষ্ট হলে, 
সেই গৃহবাসীগণের মৃত্যু নির্দেশ করিয়া থাঁকে। পঞ্ডিত ব্যক্তি ঈদৃশ গৃহ ত্যাগ ও শাস্তিকার্যয 
করিবেন । স্বপ্নেও যদি কপোঁত দর্শন করা যায়, তাহ প্রশক্ত নহে। 

গণ্ডগ্রাস্তরতির ছয় পুত্র, কথিত হইযাঁছে। তাহাবা জ্্রীদিগের রজে অবস্থিতি করে। তাহা- 
দের কাঁলও বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথম চারি দিন, ত্রয়োদশ ও একাদশ দিন, অন্ত দিনে অভি- 
গমন, শ্রাদ্ধদান এবং পৃিমাদি পর্ববকাঁল. এই সকল বর্ন করা পণ্ডিতগণের অবস্ঠ বর্তবা। 

গর্ভহার পুক্র নিদ্ব ও কন্ঠ! মোহনী। ইহাদের মধ্য নিপ্প গঞ্জে প্রবেশ করিয়া, ভক্ষণ করে 
এবং মোহনী ভক্ষণ করিয়া, মোহ সমুদ্ভা্বত করিয়া থাকে। সেই মোহ সমুগ্তাবনপ্রযুক্ত তাহার 
নর্প, মণ্ডক, কচ্ছপ ও অন্যান্য সরীস্থপ অগব! পুবীষ সমূৎপন্ন হইয়। থাকে । সে এইরূপে অনং- 
যত হইয়া, ছয় মাস গর্ভবভীর মাংস ভোজন করে। যেস্ত্রী রাত্রিতে অথবা ব্রিপথ বা চতুষ্পথে 
বৃক্ষচ্ছায়% আশ্রয়, শ্বাশান-ভূমিতে অবস্থান, উত্তবীয় বর্জন এবং নিশীথ সময়ে রোদন করে, 

এই মোহ্নী তাহাকেই 'মাশ্রয় করিয়া! থাকে । 
শন্তহাঁর এক পুত্র, তাহার নাম ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র রন্ধ, পাইলেই, সর্বদা শহ্য নাশ করিয়। 

থাকে । রহ্ধ, সকল শ্রবণ কর। 
অতৃপ্ত হইয়া, অমঙ্গল্য |দনে শস্ত রোপণ করিলেই, প্ররূপ ঘটিগ্না থাকে। সেইজন্ত নু গ্রশস্ত 

দিনে নিশাকরকে অভ্যর্চন! করিয়া, হষ্ট, তুষ্ট ও সহাযবাঁন্ হইয়া, বপনকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইবে। 
£সহের যে নিযোজিকানামী কন্তার কথ! বলিয়াছি, তাহার গর্ভে প্রচোদিকানায়ী কন্যার 

জন্ম হয়। এ প্রচোদিকার চারি বন্তা, মত্তা, উন্মত্বা, প্রমত্তা ও নবা। তাহার! সর্বদাই বিনা- 
শের জন্ত লোকের শরীরে আবিষ্টা হইয়। থাকে এবং তাহাদিগকে দারুণ কাধ্যে প্রেরিত করে 
এবং ধর্দ্রকে অধর্্মক্ূপে, কাঁমকে অকামরূপে, অর্থকে অনর্থরূপে ও মোক্ষকে অোক্ষরূপে প্রদর্শন " 

করিয়! থাকে। যাহার। শৌচবর্জিত, তাহাদিগকেই এই ছুর্কিনীতা রূপে বিড়স্বিত করে। 
লোকে এই অষ্ট কুমারী কর্তৃক পুরুযার্থপরিভ্রষ্ হইয়া, ভ্রমণ করিয়া থাকে । যে সমরে ধাত। 

ও বিধাতার উদ্দেশে পৃজ! দেওয়া না যায়, সেই মময়েই ইহার! গৃছমধ্যে গ্রবেশ করে। যেমকল 
নর নারী এক সঙ্গে পান ভোজন করে, তাহাদের শরীরেই ইহাদের আবেশ হইয়া থাকে। 

১৬ 



১২২ মাকণডেয় পুরাণ । 

বিরোধিনীর তিন পুত্র, চোক, গ্রাহক ও তমঃপ্রচ্ছাদক | ইহাদের গ্বরূপ শ্রবণ কর। 
শৃহে মুষল ও উদুখল, পাছুক1 ও আসন প্রদীপতৈলসংলর্গে দুষিত ও লঙ্বিত হয়, যে গৃছে টে 
ও দাত্রাদিকে পাদ্দ দ্বারা আকর্ষণ করিয়!, তাহাতে লোকে উপবেশ্ন করে; যে গুহে উপলেপন 
ন| করিয়া, বিহার করা যাঁর, যে গৃহে দবরবীমুখ দ্বারা অগ্নি আহরণ করিয়া, অগ্রত্র লইয়া যাওয়া 
হয়, বিরোধিনীর পুর্ব ল্ল জননীর আদেশানুসারে সেই গৃঁহেই প্রভূত্ব বিস্তার করিয়া থাকে। 
ইহাদের মধ্যে একজন গৃহস্থিত স্ত্রী ও পুরুষগণের জিহ্বাগত হইয়া, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া) 

গ্রতিপাদনপূর্বক পরম্পরের মধো পৈশ্স্ত বিস্তার করে। এইজন্ত ইহার নাম চোদক। 
ইহাদের মধ্যে গ্রাহক অতি ছম্মতি। সে অবধানসহকারে লোকের শ্রবণগত হইয়া, তাঁচা- 

দের বচন সকল গ্রহণ করে। এইজন্য ইহার নাম গ্রাহক। আর, ছুল্দতি তমঃগরচ্ছাদক লোকের 
মন আক্রমণ ও তমঃ বার! তাহার প্রচ্ছাদনপূর্ববক ক্রোধ সমুস্তাবিত করে। এইজন্য ইহার নাম 
তমঃপ্রচ্ছাদক। 

চৌধ্যের রসে হ্বরংহারিকার তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইহাদের নাম সর্ধহারী, অর্দহারী 
ও বীর্ঘ্যহারী। যেগৃহের লোকে আচমন করে না, যে গৃহের লোকে মন্দাচারী ও অপ্রক্ষালিত 

পদে মহাসনে উপবেশন করে ; যে গৃহে বা গোষ্ঠে সর্বদাই বিবাদ বিসম্বা উপস্থিত হয়; ইহারা 

'সেই সেই স্থলেই ধথাবিধানে বিহার ও রমণ করিয়। থাকে । 
ভ্রামণীর একমাত্র পুভ্র। তাহার নাম কাঞজজ্ব। কাকজজ্ঘ যাহার শরীরে আবিষ্ট হয়, সে 

আর কোনমতেই লোকের অনুরাঁগভাজন হইতে পারে না। ছ্বিজ! যেব্যক্তি ভোজন করিবার 

সময় গান ও হান্ত করে এবং সন্ধার সময়ে স্ত্রীসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই শরীরে ইহার আবেশ 
হইয়া থাকে। 

খতুগিরিতী তিন কন্তা। গ্রবস করে। ইহার মধ্যে একের নাঁম কুচহরা, অন্তের নাম বাঞ্জন- 
হারিক।, তৃতীয়ার নাম জাতহারিণী। যেন্ত্রীর সম্যগ্রূপে সর্ধবিধ বৈবাহিক বিধি সমাহিত হয় 
না, অথব। কাঁপ অতীত হইলে, বিবাহ হইয়! থাকে, তাহার কুচযুগল হরণ করে, এইজন্য 
ইছার নাম কুচহর|। 

সম্যগৃবিধানে শ্রাদ্ধদাঁন ও মাতার অর্চনা ন1 করিয়া, যে স্ত্রীর বিবাহ দেওয়! হয়, তাহার বাঞ্জন 

হরণ করিয়া থাকে | এইজন্য ইহার নাম ব্যঞ্জনহারিক1। 
যাহাতে জল নাই, অগ্নি নাই, ধূপ নাই, প্রদীপ নাই, শঙ্ত্র নাই, মুষল নাই, সর্ষপ নাই, সেই 

ছতিকাগৃহে অনুপ্রবেশপূর্বক ভূমিষ্ঠ সন্তানকে অপহরণ করিয়া, সেই গৃঁহেই ফেলিয়। যাঁয়। 
এইজন্য ইহার নাম জীতহারিণী। ইহার স্বভাব অতি প্রচণ্ড ও আহার জাত বালকের মাংস: সেই- 
জন্য হতিকাগৃছে যত্বপূর্ধক রক্ষাকার্ধ্য বিধান করিবে। পবিত্র ব্যক্তিগণের স্মরণ ও শূন্য গৃহে 
অবস্থান করিলেই, এই জাতহারিণীর পুত্র প্রচণ্ড বিষম অনিষ্ট করিয়! থাকে । প্রচণ্ডের পৌত্র- 
সমুহ শতসহত্রলীক1 এবং অষ্টবিধ চণ্ডালযোনির সমুৎপাঁদন করে। দণ্ড ও পাঁশ এই উভট়ের 
খারণপ্রযুক্ত ইহারা অতীব ভীষণ-ভাববিশিষ্ট । সেই চণ্ডালযোনি-সমুত্তত লীক নকল ক্ষুধাবিট 
হইয়া, পরস্পরকে ভক্ষণ করিবার অন্ত পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলে, গ্রচণ্ড সকলকে গ্রতিযেধ 
করিয়া, তাহাদের মধ্যে যেরূপ নিয়ম স্থাপন করিয়৷ দিল, বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি 

আর হইতে লীকদিগকে আবাস গ্রদান করিবে, আমি তাহার অতুল দণ্ড প্রয়োগ করিব, 
এ বিষয়ে লন্দেহ নাই । যেল্গীকা চণ্ডালযোনির গৃহে প্রসব করিবে, তাহার সম্ততি সমব্যও সদ্য 

বিনষ্ট হইবে। 
স্ত্রী ও পুরুষের বীজনারিণী ছই কন্ঠ! গ্রসথ করে। ইহাদের নাম বাতরবগা ও অরূপা। ইহারা 

ভাহার মারণ অন্ত্রস্বরপ। তন্মধ্যে বাতরপা বীর্ধ্যনিষেকান্তে যাহাকে সন্তান নিক্ষেপ করে, 

সেই পুরষ' ও স্ত্রী উভভরেরই বাতশুব্রত্ব রোগ হইয়। থাকে। 



দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায় । ১২শ 
অরূপাও উভয়কে দ্য বীজশৃন্ত করে। যে পুরুষ দান না করিয়া ভক্ষণ এবং ইতরযোনিজে 

' গমন করিয়। থাকে, তাহারও সদ্য বীজ নষ্ট করে। 
বিছ্বেষণীনায়ী ভ্রকুটি-কুটিলমুখী কন্ত! যে ছুই পুত্র গ্রসব করে, তাহারা পুরুষের অপ- 

কার ও প্রকাশ সাধন করিয়া থাকে। যে পুরুষ ও স্ত্রী শৌচবর্জিত, তাহারা তাহাদের বীজ 
বিনষ্ট করে। যে ব্যক্তি ক্রুরতামাত্রপরাঁরণ, সর্বদাই চঞ্চল এবং বিশুদ্ধ জল সেবন ও লোকের 
দ্বেষ করিষ্কা থাকে, ইহারা তাহাকেও আক্রমণপৃব্বক অবস্থিতি করে। মাতা, ভ্রাতা, পিতা, 
অভীষ্ট বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় ও পর ইহার। সকলেই যাহার বিদ্বেষ করে, সে ধর্দতঃ ও অর্থতঃ 
বিনষ্ট হইয়া থাকে) যাহাহউক, এ ছুই পুত্রের মধ্যে এক জন স্বকীয় গুণ সমস্ত লোকে প্রকা- 
শিত করে?) এইজন্য ইহার নাম প্রকাশক এবং অপর জন গুণসমূহের অপকর্ষণ ও লোক দিগের 
মৈরীও হরণ করিয়। থাকে । এইজন্ম ইহার নাম অপকার। এইকপে ছুঃমছের বংশোত্তব মকলেই 
পাপাচার নামে বিখ্যাত এবং সমস্ত জগণ্জ ব্যাপ্ত করিয়া আছে। 

ইতি দৌঃসহোৎপত্তি সমাপ্তি নাম একপঞ্চাশৎ অধ্যাক্ক। 

দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায় । 

মার্কত্েয় কহিলেন, অবান্তযোনি ব্রদ্ধার ইহাই তামস-স্থষ্টি। এক্ষণে তাহার রপ্রশ্টি কর্তন 
করিব, শ্রবণ কর। কল্পের আদিতে সকলের প্রতু ব্রন্মা আম্মসদৃশ পুত্র লাভের চিন্তায় প্রবৃত্ত 
হইলে, তাহার অঙ্গ হইতে কুমাব নীললোচিত প্রাদুতূতি হইলেন । দ্বিজসত্ম! তিনি ইতস্ততঃ 
ধাবন-পুরঃসর স্থুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদদর্শনে ব্রহ্মা তাহাকে কহিলেন, কিজন্ত 

রোদন করিতেছ ? তিনি তাহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমার নামকরণ করুন। জগত্পতি ব্রহ্মা 
কহিলেন, দেব! তোমার নাম রুদ্র হইল। আর রোদন করিও না) ধৈর্য্য অবলম্বন কর। বর্গ 
এইপ্রকার কহিলে, তিনি সাত বার রোদন করিলেন। তথন ব্রহ্মা! তাহাকে অন্তান্ত সাত নাম, 

প্রদান করিয়া, এ আট রুদ্রের থাকিবার স্থান, চেষ্টা, পত্বী ও পুল সকলও সম্প্রদান করি- 
লেন। পিতামহ প্র নাত জনের যথাক্রমে ভব, সর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব 

এই সাত নাম রাখিলেন এবং ইহাদের স্থানও স্যষ্টি করিলেন। যথা__হুর্্য, জল, মহী, বহ্কি, 
বাযু, আঁকীশ, দীক্ষিত ব্রাঙ্ষণ ও চন্দ্র এই আটটা যথাক্রমে তাহাদের স্থান। দ্দুবর্চল!, উমা, 
বিকেশী, শ্বধ।, ম্বাহা, দশ দিক্, দীক্ষা ও রোহিণী ইহার! যথাক্রমে কদ্রাদ্যনামেব সহিত হ্যর্যা'দর 

পত্ী। ইহাদের পুত্রের নাম যথাক্রমে শনৈশ্চর, শুক্র, লোহিতাঙগ, মনোজব, স্্ধ, সর্গ, 
সন্তান ও বুধ। 

এবন্প্রকাঁর এ রুদ্র সতীকে পত়ীরূপে লাভ করেন। সেই সতী দক্ষের প্রতি রোষ বশতঃ 
শ্বকীয় কলেবর পরিহার করিয়াছিলেন । দ্বিজনন্তম ! তিনি হিমালয়ের দুহছিতা হইয়!, মেনকার 

গর্ভে সমুৎপন্না হন। তীহার ভ্রাতার নাম মৈনাক। তিনি সাগরের অনুত্ধম সখ! । ভগবান তব 

পুনরায় অনন্তচিতব। সততীকে বিবাহ করেন। 

ভৃগুর ওরসে খ্যাতি ধাতা ও বিধাতা এই ছুই দেবতাকে প্রসব করেন। যিনি দেবদেব 
শারাযণের পত্রী, দেই শ্রীও খ্যাতির গর্ভসস্ত,ত]। ৃ 

মহাত্ম। মেরুর ছুই কন্তা, আয়তি ও নিয়তি । তাহার! ধাত! ও বিধাতার পরী । তাহাদের হই 

পুর জন্ম গ্রহণ করেন। একের নাম প্রাণ, অপরের নাম মৃক %ু। এই মহাবশা মৃকও আমার পিত॥। 



১২৪ মার্কগেয পুরাণ । 

আমি তাহার ওরসে মনস্থিনীর গর্ভে সমুৎপন্ন হইয়াছি। আমার পুত্রেক্র নাম বেদশিরাঃ। সামার 
পত্ধী ধুত্রবতীর গর্ভে তাহার জন্ম হয়। 

প্রাণের বংশ বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাণের পুত্র ছ্যতিমান্। তাহার পুত্র উৎপন্ন ও অনা | 
তাহাদের অনেক পুত্র ও পৌন্র জন্মি়াছিলেন। 

মরীচির পত্ধী সম্ততি পৌরুমাসের জননী। পর্বতের স্ত্রী বিরজ। ছুই পুন্র প্রসব করেন। 
দ্বিজ! বং শসংবীর্ভনসময়ে তাহাদের পুত্রগণের নামাবলী কীর্তন করিব। 

অঙ্গিরার পত্বী স্থতি। তাহার গর্ভে অনেক কন্তার জন্ম হয়। ইহাদের নাম সিনীবালী, 
কুহ্, রাকা, অনুমতী। 

অত্রির পত্ধী অনসুয়] বিশুদ্ধন্বভাব পুত্রগণের জননী । তাহাদের নাম, চন্দ্র, ছুর্বাসা ও যোগী 
দত্তাত্েয়। 

পুণন্ত্ের ভার্ধ্য। প্রীতির গর্ভে দত্তোলির জন্ম হয়। ইনিই পূর্বজন্মে অগন্তযনামে বিখ্যাত হন। 
স্বায়ংভূবমন্তত্তরে ইহার আবির্ভাব হইয়াছিল। 

গ্রজাপতি পুলছের ভার্য্যা ক্ষমা তিন পুত্র প্রপব করেন। ইহাদের নাম কর্দম, চার্ধবীর 
ও লহিষুঃ। 

ক্রতুর ভার্ষ্য! সন্নতি বালিখিগ্য খধিগণের জননী । ইহারা মকলেই উর্ধরেতা এবং সংখ্যায় 
ষিসহত্র। 

বশিষ্ঠের ভার্ধয! উর্্জ| সপ্ত পুত্র প্রসব করেন। ইহীদের নাম রজোগাত্র, উর্ধবাহ, সবল, 
অনব, স্থৃতপ! ও শুক্ত। ইহাঁরাই সপ্ুষি নাঁমে বিখ্যাত । 

ব্রহ্মার অগ্রজ পুত্র অভিমানী অগ্নি স্বাহার গর্ভে তিন পুত্রের উৎপাদন করেন। তাহীরা সক- 
লেই উদারতেজাঃ। ইহাদের নাম পাবক, পবমাঁন ও শুচি। এই শুচি জল ভক্ষণ করিয়৷ থাকেন। 
তাহাদের সন্ততির সংখা! পঞ্চচত্বারিংশং। পিত1 ও তিন পুত্র লইয়], ইহাদের সমুদায় সংখ্য। একোন- 

পঞ্চাশৎ। ইহীরা দুর্জয় বলিয়। পরিকীন্তিত হইয়। থাকেন। 
আমি তোমার নিকট ধাহাদের কথ! বলিয়াছিলাম, সেই পিতৃগণ ত্রহ্গা কর্তৃক স্থষ্ট হইয়া- 

ছেন। বস্বধ! তাহাদের হইতে ছুই কন্তা প্রসব করেন। তাহাদের নাম মেন। ও বৈধারিণী। 

দ্বিজ! তাহারা উভয়েই ব্রহ্মবাদিনী ও উভয়েই যোগিনী এবং উভগ্জেই উৎকষ্টঃজ্ঞানশালিনী ও 
উভয়েই সর্ববিধ-সব্দগুণশোভিনী | 

দক্ষকন্যাগণের এই অপত্যসন্ততি কথিত হইল। শ্রদ্ধাহকারে বিশেষরূপে ইহা স্মরণ করিলে, 

লোকের বংশপরম্পর! বিস্তৃত হইয়া থাকে। 

ইতি রুদ্রন্থষ্টি নাম দ্বিপধ্চাশৎ অধ্যায়। * 



ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়। 

কৌষ্ট,কি কহিলেন, আপনি স্থায়ভূব মন্ুর কথ। বলিলেন। ভগবন্! বর্তমান মহ্বস্তর বৃত্তান্ত 
শ্রধণ করিতে ইচ্ছা! করি, কীর্তন করুন। এই মদ্বত্তরের পরিমাণ, দেব ও দেবর্ষিগণ এবং 
নরপতিবর্গ ও ঘিনি ইহার ইন্ত্রপদে অধিষ্ঠিত, সমুদায়ই বলুন। 

মার্কগেয় কহিলেন, মন্বস্তরের সংখ্যা কিঞ্চদিধিক এক সপ্ুতি। মান্থষমানের যত বৎসরে 
ম্ত্তর হয়, তাই! বলিতেছি, শ্রবণ কর। হংশৎ কোটি, সাতসহঅ সাতযষ্টি নযুত মন্বত্তরের 
পরিমাণ। ইছাতে আর আধিক্য নাই। দেবমানে ইহার পরিমাণ অষ্টশত দ্বিপঞ্চাশং সহজ । 
প্রথমে স্বায়সুব মন, পরে ম্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, এই ছয় মনু অতীত হইয়া, 
ছেন। অধুন। বৈবন্বত মন্থর অধিকার । ইহার পর যথাক্রমে পঞ্চ সীবর্ণি, রৌচ্য, ভৌত্য ও আগমী 
এই চারি মন্ধুর আবিভ্ঞাব হইয়া! থাকে । পুনরায় মন্বস্তরপরিগ্রহে ইহাদের সবিস্তার বর্ণন এবং 
তৎকালীন দেবগণ, খধিগণ, পিতৃগণ, রাজগণ ও ইন্দ্রের কথাও বলিব। অধুনা, ইহাদের 
উৎপত্তি, সংগ্রহ, সন্ততি এবং যেরধপে তাহাদের ও তাহাদের পুত্রগণের জন্ম হইয়াছে, তাহা বলি- 
তেছি, শ্রবণ কর। 

্বায়ভূব মন্থর দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা সকলেই পিতার সমান। ইহাদের দ্বার] 
পর্বত ও মপ্তদ্বীপ সমেত সমগ্র মেদিনী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহারা এই সমুদ্র ও আকরশাপিনী 
অর্ধানির প্রতিবর্ষেই মন্নিবিষ্ট হইয়া! আছেন। প্রিয়ত্রতের পুর স্বায়ভূব মন্ুর পৌত্র। তাহার! 
ব্রেতাযুগে আদ্য স্বায়স্ুব মন্বন্তরে এই পৃথিবীকে এইরূপে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন । বীর প্রিয়ব্রত 
প্রজাব্তীর গর্ভে কন্তা। সমুৎপাদন কবেন। এ কন্া প্রজাপতি কর্দমের তাহার গর্ভে ছুই কণ্ত! ও 
দশ পুত্রের জন্ম হয়। তাহারা সকলেই শৌর্য্যশালী এবং সকলেই প্রজাপতির সমান। ইহাদের 
নাম অগ্লীধ, মেধাতিথি, বপুষ্মান্, জ্যোতিগ্মান্, ছ্যতিমান্, ভব্য, সবন। প্রিয়ব্রত এই মপ্ত জনকে 
নাতটা দ্বীপের ধর্্মানুসারে রাজপদে প্রতিষিত করেন। 

এঁ দকল দ্বীপের নাম শ্রবণ কর। পিতা অগ্নীধরকে জন্ববদ্বীপের রাঁঞ্জ করিলেন। মেধা- 
তথিকে প্রক্ষদ্বীপের রাজপদ দিলেন। বগুঞ্সান্ শাল্ালের অধীশ্বর হইলেন। জ্যোতিত্মান্ কুশ- 
[পের রাজপদ পাইলেন। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ছ্যুতিমান্কে রাজা করা হইল। ভব্য শাকর্ধীপের ঈশ্বর 
ইলেন &্ঞ্জনকে পুফরদ্বীপের রাজত্ব দেওয়া হইল । 
ও ধাতকি ইহার ছুইজনে সবনের পুনত্র। পুক্ষরকে দুই ভাগ করিয়া, তাহাদিগকে 

হার রাঁজপদে বরণ করা হইল। 
ভব্যের সাত পুত্র । তাহাদের নাম শ্রবণ কর। জলদ, কুমার, সুকুমার, বনীয়ক, কুশোত্বর, 

মধাবী, মহাদ্রম | ভবা তাহাদের প্রত্যেকের নামে শাকদ্বীপে বর্ষ নকল রচনা! করিলেন। 

ছাতিমানেরও সাত পুত্র। তাহাদেরও নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। কুশল, মন্গুগ, উ্ণ, 
পাকার, অর্থকারক, মুনি ও দুন্দুভি। তাহাদেরও প্রত্যেকের নামে ক্রৌঞ্চত্বীপেব বর্ধ সকল 
গতিষ্ঠা করা হইল। 

জ্যোতিগ্নানেরও সাত পুত্রের ঘাঁমে সাতটা বর্ষ কুশদ্বীপে সন্নিবেশিত হইল। তাহাদের নাম 
বণ কর। উদ্ভিদ, বৈষ্ণব, স্থুরথ, লম্বক, ধৃতিমান, প্রভাকর ও কাপিল। 

শাল্সলন্বীপের ঈশ্বর বপুষ্নানের সাত পুত্র।. তাহাদের নাম শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, 
ঠা মানম ও কেতুমান্। ইঙ্াদেরও সাত নামে সাতটী বর্ষ শান্সপত্থীপে গ্রতিষ্ঠা করা 
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রক্ষ্বীপের অধীশ্বর মেদাতিথির সাত পুত্র। যাহাদের নামাক্কিত বর্ষসত্ত ছার! প্রক্ষবীপ সপ্তধা 
বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম শাকভব বর্ষ, পরে বথাক্রমে শিশির, সুখে 
শিব, ক্ষেমক ও ঞুব বর্ষ। . ্ ০ 

প্রচ, শালসল, কুশ, ক্রৌঞ্চ ও শাক এই পাঁচ দ্বীপে বর্ণাশ্রমবিভাগ হইতে সমুখিত যে ধর 
প্রচলিত, তাহ। নিত্য ও ম্বাভাবিক, জানিবে। এতত্তিব্, এই পাঁচ বর্ষে সমুদায়ই সাধারণ। 

দ্বিপ্ন! পিতা গ্রধমে অমীধ্কে জ্বদ্বীপ দান করেন। তাহার নয় পুত্র। তাহারা সকলেই 
প্রজাপতির সমান। ইহাদের জোষ্ঠের নাম নাভি। তাহার অনুজ কিম্পুরুয নামে বিখ্যাত। 
তৃতীয়ের নাম হুরিবর্ষ, চতুর্থের নাম ইলাবৃত, পঞ্চম রম্য, ষষ্ঠ হিরণ্য, কুরু সপ্তম, ভদ্রাশ্ব অষ্টম ও 
কেতুমাগ নবম। তাহাদের না'ম বর্ষ সকলের কল্পন! হইয়াছে । হিমনামক বর্ষ ব্যতীত, 
কিন্পুরুষাদি অন্তান্ত সমস্ত .বর্ষেই শ্বভাবতঃ সিদ্ধলাভ হুইয়া খাকে। তজ্জন্য কোনব্ধপ যত্বুই 
করিতে হয় না। ম্ুখেরও একশেষ ঘটিয়। থাকে । কোনরূপে কোন বিষয়েরই বিপর্যয় লাই। 

জর!, মৃত্যু, ভয় একবারেই অন্থহিত হইয়াছে। ধর বা অধর্মও নাই) উত্তম, মধ্যম ও অধম 

বলিয়া ও প্রতেদ নাই। তথায় চতুযুগের অবস্থার কোনপ্রকার আবির্ভীবই হয় না। খতু সক- 
লেরও নাম গন্ধ নাই। তাহাদের কৃত কোনরূপ স্থুথ ছুঃখাদি বিকারবিশেষ নাই! দ্বিজ। 

অশ্নীধপুত্র নাভির খষতনামে পুত্র জন্মিয়াছিলেন। খষভ হইতে ভরতের জন্ম হয়। ইনি এক- 

শত পুত্রের মধ্যে প্রধান। খষভ তাহাকে অভিষেক করিয়!, মহা প্রত্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। 

এবং পুলছের আশ্রম আশ্রয় করিয়1, তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। 

পিতা! ভরতকে হিমনীমক দক্ষিণ বর্ষ প্রদান করিয়! যান। সেইহেতু, সেই মহাত্বার নামেই 
ভারতবর্ষ হইয়াছে । ভরতের পুত্র ধন্মনিষ্ঠ স্মৃতি । ভরতও তাহার হস্তে বাঁজাভার ন্তত্ত করিয়া 

বনবাদী হুইঘাছিলেন। ইহাদের পুত্র পৌত্র এবং প্রিয়ব্রতের পুত্রপরস্পর! স্বায়ভূব মধবস্তবে 
সপ্তদ্বীপা বন্ুন্ধরা ভোগ করিয্নাছেন। ছ্বিজোত্তম। তোমার নিকট এই স্ায়ভূব মন্বস্তর সম্যক 
কীর্তন করিলাম । ইহাই আদি মম্বস্তর। অধুন।, আর কি কহিব? 

ইতি মন্বম্তরকথন নাম ত্রিপঞ্চাশৎ অপায়। 

চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায় । 

ক্রৌষ্টকি কহিলেন, কত দ্বীপ, কত সমুদ্র, কত পর্বত, কত বর্ষ এবং সেই 5 বা 

নদী আছে? তত্থ্তীত, মহাভৃত সকলের প্রমাণ, লোকালোক, চন্দ্র ্য্যের গতি ও পরিমাণ, এই 
সমস্ত বিস্তারক্রমে আমার নিকট বর্ণন করুন। 

মার্কগেয় কহিলেন, দ্বিজ্জ ! পৃথিবী সমুদায়ে শতার্ধ কোটি বিস্তৃত। তাহার অন্তর্গত সমুদায় 

স্থানই আমি বপিতেছি, শ্রবগ কর। দ্বিজ! আমি যে জন্বদ্ীপ হইতে পুষ্করপর্য্যস্ত দীপ সকলের 

কথা৷ বলিয়াছি, তাহাদেরও বিশেষ বিধানে বর্ণনা করিতেছি, শুন। জন্ব,) পক্ষ, শান্মল, কুশ। ক্রৌঞ্চ। 

শাক ও পুক্ষর এই মাত দ্বীপ পরস্পর যথাক্রমে দ্বিগুণায়ত। লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্প, দি, ছুগ্ধ ও 

অলদাগর, এই সপ্ত সাগরও যথাক্রমে দ্বিগুণ মানে পরস্পর বর্ধিত। ইহার! এ মণ্ত্বীপকে সর্বতো- 

ভাবে পরিবেষ্টিত করিয়। আছে। | 

জন্্বীপের সংস্থান বিশেষরূপে বলিব, শ্রবণ কর। ইহ! বিস্তারে ও দৈর্ঘ্যে এক লক্ষ যোজন। 

হেমবান্, হেষকৃট, খযভ, মেক, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী এই সাতটা পর্বত ইহার বর্ষ-পর্বত | মধ 

ভাগস্থ মহাপর্ববত ছইটা ছই লক্ষ যৌজন বিস্তৃত। ইহাদের দক্ষিণে ও উত্তরে যথাক্রমে ছুই ছুই 
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করিয়া যে পর্বত মাছে, তাহারা পরম্পর বিস্তারে দশ দশ স্তর যোজন করিয়া, নান ভাবাপর়। 
তাহাদের উচ্ছায় দ্বিসছত্র যোজন এবং বিস্তারও তথ্বং সংখ্যাবিশি্ট। ইহার ছয়টা বর্ষপর্বত 
মমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াডে। এখানকার ভূমি দক্ষিণ ও উত্তর দিকে নিগ্ন এবং মধাতাগে তুক্ষা- 
যন্ত। ইহার দক্ষিণে তিনটা ও উত্তরে তিনটা বর্ষ জানিযে। ইহাদের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ চন্তরার্ঘা- 
কারে অবস্থিতি করিতেছে। ইহার পূর্বে ভদ্রাশ্ব, পশ্চিমে কেতৃমাল। ইলাবৃতবর্ষের অধ্যডাঁগে 
কনকপর্ধত মেকু। এই 'মহাগিরির উচ্ছ্বায় চতুরশীতি সহ যোজন, বিস্তার যোড়শ সহশ্র 

যোঙ্গন এবং ইহ1 পৃথিবীর ভিতর ষোড়শ সহঅ যোজন প্রবেশ করিয়াছে । শরাব আকারে অব- 
স্থিত আছে বলিয়।, ইহার মস্তক দ্বাত্রিংশৎ সহ যোজন বিস্তৃত। ইহার প্রাচ্যাদি বিতাগসমূ্থে 
যথাক্রমে শুরু, পীত, রুষ ও রক্তবর্ণ ভেদে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুড্র ও ক্ষত্রিয়গণ বাস করিয়। আছে। 

ইহার উপরে পূর্বাদি অষ্ট দিকে ইন্ত্রা্দি লোকপালগণের সভা ও তাহার মধ্যে ব্রঙ্ষার সত) 
বিরাজমান হইতেছে। এ সভা চতুর্দশ সহ যোজন সমুচ্ছিতত। তাহার অধোভাগে বিস্ত 
পর্বত। উহার উচ্ছৃণয় অযুত যোজন । 

প্রচাদি দিগ্বিভাগসমূহে যথাক্রমে মন্দর, গন্ধমাদন, বিপুল ও ম্ুপার্্ পর্বত প্রাতিঠিত 
আছে। ইহার! সকলেই কেতু-পাদদপশোভিত। ইহাদের মধ্যে মন্দরের কেতু-পাদপ কদস্ব, গন্ধ 
মাদনের জঙ্ববৃক্ষ, বিপুশের অশ্বথ এবং সুপারের কেতুপাদপ প্রকাণ্ড বটতরু। এই সকল পর্বতের 

আয়াম-পরিমাণ সমুদায়ে একাদশ শত যোজন। 

পূর্বদিকের পর্বত সকলের নাম জঠর, দেবকুট এবং পরস্পর একত্র সম্নিবন্ধ আমীল ও নিষধ। 

নিষধ ও পারিপার্খ্ব এই উভয় পর্বত মেরুর পশ্চিম পার্খে গ্রতিষ্ঠিত। কৈলাস ও ছিমবান্ এই 

দুইটা মহাচল, মেরুর দক্ষিণদ্দিকন্থ পর্বত । ইহারা পূর্বপশ্চিমে আয়ত এবং সাগর মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়াছে। 

শৃঙ্গবান্ ও জারুধি, ইহার! মেরুর উত্তরদিকস্থ পর্বত । দ্বিজোত্তম ! এই অষ্ট পর্বতকে মর্ধযাদা- 
পর্ধত বলিয়া থাকে । হিমালয় ও হেমকুটাদি পর্বত সকল পরস্পর নয় সহ যোজন বিশ্ৃত। 
ইহারা! পূর্বোস্তর ও দক্ষিণোত্তর ব্যবস্থিতিক্রমে মেরুর চতুর্দিক বেন করিয়৷ আছে। জন্থবৃক্ষের 
গজদেহপ্রমাণ যে দকল ফল গন্ধগাঁদন পর্বতের শিখরদেশে পতিত হুইয় থাকে, তাহাদের রদ 

হইতে জন্বনদী নামে বিখ্যাত নদী প্রাৃভূতি হইয়াছে। এই নদীতে জান্থনদ নামে স্বর্ণ সমু- 

ঘূুত হইয়া থাকে। দ্বিজশার্দিল ! এই নদী মেরুকে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় জঙ্থমূলে প্রবেশ 

টরিয়াছে। তত্রত্য লোকের! ইহার জলপান করে। 
ভগঝুন্ধবসু ভদ্রাঙ্থে হয়শিরারূপে বিরাজ কবিতেছেন। আর ভারতে কুর্মরূপে, কেতুমালে 

বাহবিগ্রহে ও উত্তরে মত্ম্রূপে অধিষ্ঠিত আছেন। তত্তুৎ বর্ষে নক্ষত্রবিস্তান.অনুদারে দেশ নকল 

[রিবিষ্ট হইয়াছে। 

ইতি জঙ্দ্বীপবর্ণন নাম চতুঃপধাশৎ অধ্যায়। 

ভীতির 



১২৮ ষট্পঞ্চাশৎ অধ্যাঁয়। 

পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়। 

মার্কখেয় কহিলেন, মন্দরাদ্য পর্বতচতুষ্টয়ে যে চারিটা বন ও চারিটা সরোবর আছে, তাহা 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বদিকে চৈত্রবন, দক্ষিণে নন্দন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ ও উত্তরাচলে সাবিত্র 

নামক বন প্রতিষ্ঠিত আছে। আর, পূর্বদিকে অরুণোদ, দক্ষিণে মানস, পশ্চিমে শীতোদ ও 

উত্তরে মহাভদ্তর নামক সরোবর । 
শীতার্ত, চত্রমুগ্জ, কুীর, সুকঙ্কবান্, মণিশৈল, বৃষবাঁন্, মহানীল, ভববিন্দু, মন্দর, বেণু, তামস 

নিষধ, 'মন্দরের পূর্বে মহাচল দেবশৈল, ত্রিকুট, শিখরাদ্রি, কলিঙগ, পতঙ্গ, রুচক, সানুমান, 

তাত, বিশাখবান্, শ্বেতোদর, মূল, বস্ুধার, রত্ববান্, একশৃঙ্গ, মহা্টশল, রাজটৈল, পিপাঠক, 

কৈলাস, হিমবান্, এই-সকল মহাচল মেরুর দক্ষিণ পার্থে প্রতিঠিত আছে। স্থুরক্ষ, শিশিরাক্ষ, 
বৈদুর্যা, পিঙগল, পিঞ্জর, মহাভদ্র, সরস, কপিল, মধু, অঞ্জন, কুকুট, কৃষ্ণ, পাণডুর, সহত্রশিখর, 

পারিপাত্র, শৃঙ্গবান্ ইহার! মেরুর পশ্চিমে ও বিক্স্ত পর্বত বহিদ্দিকে, সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। 
উত্তরদিকৃস্থ অন্তান্ত পর্বত সকলের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। শঙ্ককৃট, বুষভ, হুংসনাভ, কপিলেন্ত্র, 

সান্ুমান্ নীল, স্বর্ণশৃঙ্গী, শাতশৃঙ্গী, পুষ্পক, মেঘপর্বত, বিরজাক্ষ, বরাহাদ্রি, ময়ূর, জারুধি, 

ক্ষন! ইহাদিগকে মেরুর উত্তরপ্থ পর্বত বলিয়া থাকে। এই সকলের দ্রোণীপ্রদেশ অতীব 

মনোহর । তত্রত্ায বন সকলও ুনিন্মল-জলসম্পন্ন সরোবর মকলে স্থশোভিত। দ্বিজোত্তম! 

সেখানে পুণাশীল মনুষ্যগণের জন্ম হইয়া থাকে । দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! ইহারা সকলেই তূঁমিস্থ স্র্স্বরূগ 
ও স্বর্ণ অপেক্ষাও সমধিক গুণশালী । সেখানে অপূর্ব পুণ্য পাপের উপার্জন হয় ন7। এইরূপ 

কথিত আছে, সেখানে দেবগণেরও পুণ্যোপভোগ হইয়! থাকে। দ্বিজসত্তম ! এই সকল শৈলে 

বিদ্যাধর, যক্ষ, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেব ও গন্ধবর্বগণের শোভাময় প্রশস্ত আবাস সকল আঁছে। 

ধর সকল আঁবাস পরম পবিত্র এবং উপবনবিশিষ্ট। তত্তৎ উপবনে দ্েবগণ বিরাজ করিয়া থাকেন, 

তথ্বাতীত, এ সকলে মনোজ্ঞ সরোবর সকল প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সকল খতুতেই সুখ বায় 

প্রবাহিত হইতেছে । এখানে মনুষ্যগণের কুত্রাপি বৈমনম্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি যে 

প্রচতুষ্টবিশিষ্ট পাধিব পদ্মের কথা বলিয়াছি, ভদ্রাশ্ব ও ভারতাদি বর্ষ সকল ইহার সেই চতু 

দিকের'পত্র। ভারতনামে দক্ষিণদিকন্থ যে বর্ষ বর্ণন করিয়াছি, তাহাই কর্শীভূমি। ভারত 

ভিন্ন অন্য কুত্রাপি আর পাঁপ পুণ্যের ফলভোগ হয় না। ইহাই প্রধান বর্ষ, জানিবে, যাছাতে 

সমন্ত প্রতিঠিত আছে। এইজন্য ইহার অধিবাপী মনগুষ্যেরা যথাক্রমে স্বর্গ, অপবর্গ, মানুষ্য, নারকা। 

তির্ধ্যক্ত, অথবা অন্যবিধ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

ইতি ভারতকথন নাম পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়। 

ষট্পঞ্চীশৎ অধ্যায়। 

মার্কগেয় কহিলেন, ভগবান্ নারায়ণের যে পদ জগদ্যোনি ব্রদ্মার অবিচলিত আশ্রয়স্থান, ত্রিগণ 

গামিনী দেবী গঙ্গা তাহ! হইতেই প্রাছুভূতি। হইয়া, প্রথমে সলিলের আধার ও নুধার আকর চর 

প্রবেশ করেন। তাহাতে সুর্য্যকিরণের সহিত যে সম্পর্ক ও সংযোগ সংঘটিত হয়, তও্গ্রভাত 

সর্বলোক পাবনী-শক্তিশালিনী হুইয়!, সেই চন্দ্র হইতে ফেব্ুপৃষ্ঠে পতিত। ও চারিভাগে বিতর 



ট্পঞ্চ।শৎ অধ্যায়। ১২৯ 

হইয়া, প্রস্থান করিলেন। অন্তর মেফর শৃঙ্গপর্পরার প্রান্ত হইতে নিপতিত ও বেগভরে 
ঘুনপর্ববক ধাঁবমানা হইলে, তাছার সলিলরাশি বিকীর্ধ্মাণ হইয়। উঠিল। তদবস্থায় তিনি 
মদরাদি পাদটৈলসমূহধে নিরালম্বা পতিতা হইলে, তীহার জলরাশি এক ধারেই বিভক্ত হয়! 
গেল। তিনি পর্বতের শিলারাশি ভেদ করিয়া, চারি ধারায় পতিতা হইলেন। তন্মধ্যে প্রথম 
ধার! শীতানামে বিখ্যাত হইয়া, চৈত্ররথকা মনাভিমুখে প্রস্থাম করিল। 1ঘতীক ধারা বক্ণোদ 
সরোবর প্লাবিত করিম, ধাবমান হইল। তথা হইতে শীতান্তপর্কতে গমন করিয়া, পরে যখথাক্রাম 
অন্তান্ত ভূধর পকল লঙ্ঘন ও পৃথিবীতে অবতরণপুর্বব ৫ ভর্দ্রাশ্ব হইতে জলধিতে গ্রবেশ করিল। 
অললকনন্দানাস্নী তৃতীয় ধারা দক্ষিণাভিমুখে গন্ধমারনে পমাগত্ হইয়া) দেবগণেক্ব আননাসম্পাঁদন 
ননদনকানন অতিক্রমণ ও মহাবেগে মানসসরোবর প্লাবনপুরঃসর শৈলরাজে গমন ফরিল। তথা 
হটতে দক্ষিণদিকস্থ যাবতীয় পর্বত প্লাবিত করিয়া, পর্বতরাজ হিমগিরিতে উপনীত হইল। 
তগায় বুষধ্বজজ শল্তু তাহাকে ধারণ করিলেন; আর ছাড়িলেন মা। 

নস্তর তগীরখ উপবাস ও স্তবগানসহকারে তাহার আরাধন। করিলে, সেই বিভু মহাদেব 
তাগীরথীকে ছাড়িয়। দিলেন। তখন তিনি সপ্ত ধারায় বিভক্ক! হইয়া, তিন ধারায় মহানীরূপে 
প্রাচা দিক্ প্রাবিত করিয়া, দক্ষিণ সাগরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে ভগীরথ রথারোহণে পথ 
দেখাইয়া চলিলে, তিনি এক ধারায় দক্ষিণ দিক্ গ্লাবিত করিয়া, তাঁহার অন্থুগাধিনী হইলেন। 

এইরূপে, চতুর্থ ধার! মেরুর সুবিশাল পশ্চিম পাদে মহানদীরূপে প্রবাহিত হইয়া, গ্বরক্ষু নাম 
ধারণপুর্বক বৈত্রাজ পর্বতে গমন করিল। তথা হইতে শী'তাদ-সরোবর প্লাবিত করিয়া, ত্রিকৃট- 
পর্বতে উপনীত হুইল। তথ! হইতে ক্রমান্তুদারে পর্ধন্ত সকলের শিখরসমূহে পতিতা হইয়া, 
কেতুমালে গমন করিয়া, লবণদসাগরে প্রবেশ করিল। অনন্তর স্ুপার্শবনামক মেরুর জু গ্রসিদ্ধ 
পাঁদটশলে সমাগত ও সোমানামে বিখ্যাতা হইয়া, সবিভকাননে অবতরণ করিল। তাহ পবিজ্র 
করিয়া, মহাভদ্রনামক সরোবরে প্রবেশপূর্বক তথ। হইতে শঙ্ঘকুটে প্রয়াণ করিল। তথ] হইতে 
যথাক্রমে বুষতাদি পর্বতপরম্পর| প্রাপ্ত হইয়া, উন্তরকুরুমণ্ডল প্লাবিত করিয়া, মহাপাগরে 
সংমিলিত হইল। 

দ্বির্যভ! এই আমি আপনার নিকট গঙ্গার বিষয় কীর্তন এবং জঙ্কীপ বর্ণন প্রসঙ্গে তা 
বর্ষ সকলও যথাযথ বিবৃত করিলাম। কিম্পুরুষাদি সমস্ত বর্ষেই প্র সকল নিরবচ্ছিন্ন স্থখ ভোগ 

ও নিরাতঙ্কে বাপ করে। তথায় অধম উত্তম ভাব নাই। এই নয়বর্ষের প্রত্যেকেই সাশুটা 

করিয়। কুলপর্বত আছে এবং প্রত্যেকেই পার্ধাতা নদী নকল প্রবাহিত হইতেছে। খ্বিজোন্তগ! 
তন্মধ্যে কিম্পুরুষা্দি যে আটটা বর্ষ আছে, তাহাদের মকলেই উদ্ভিদ মর্থাৎ উত্ম-সলিল। এক 
মাত্র ভারতেই কেবল মেঘ হইতে সলিল পতিত হইয়া থাকে । উল্লিখিত আটটা বর্ষে লোকের সিদ্ধি 
বাঙ্গী, ম্বাভাবিকী, দ্েপ্তা, তোয়োখা, মানসী ও কর্মজ। এই ছয় গ্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
তন্মধ্যে কামপ্রদ বৃক্ষ হইতে যে সিদ্ধি সম্পন্ন হয়, তাঁহার নাম বার্ধী। আর আপনাআপনি 
সমুখিত সিদ্ধির নাম স্বাভাবিকী, দৈশিকীর নাম দেগ্তা, দলিলের হুঙ্মাতা, হইতে প্রাছুডূত দিদ্ধির 

নাম তোয়োখা, ধ্যান হইতে প্রাছু্তি পিদ্ধির নাম মানলী এবং উপাসনার কার্ধ্য হইতে 
সমূৎ্পন্ন পিদ্ধির নাম বর্শা । তদ্ভিন্ন, তত্তৎ বর্ষে নাধি নাই, ব্যাধি নাঈ, যুগাবস্থা নাই এবং 

পাপপুণ্যেরও কোন্প্রকার সমারস্ত নাই। 

ইতি বর্ষবর্ণন নাম যট্পঞ্চাশৎ অধ্যার়। 

১৭ 



সপ্তপঞ্ধাশৎ অধ্যায়। 

কৌষ্টকি কহিলেন, ভগবন্! আপনি সংক্ষেপে জন্থদ্বীপ বর্ণন করিলেন । মহাঁভাগ | এডৎ. 
খ্াসন্গে আপলি ধে বলিলেন, ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে আর কোথাও পাপ বা পুণ্যের ফলভোগ 
করিতে হয় না। এইথানেই হর্স, এইথানেই অপবর্গ, এইখানেই মধ্য, এই খানেই অস্ত লাভ 
হইয়া থাকে। আর মনুষ্যদিগকে কোনরূপ কণ্ান্তষ্ঠানও করিতে হয় না। অতএব বরহ্মন্! 
বিস্তারপূর্ধাক এই ভারতবর্ষের বৃন্তান্ত কীর্তন"করুন। ইহাতে ষে লকল বিভাগ আছে, ইহা 
যেকপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাতে যে সমস্ত পর্বত আছে, তাহ1 বলুন। 

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই ভারতবর্ষে সমুদায়ে নয়টা বিভাগ । বপিতেছি, শ্রবণ কর। এই সমস্ত 
বিভাগ পরস্পর অগম্য। যেহেতু, সমুদ্র কর্তৃক বিচ্ছিন্ন। ইহাদের নাম ইন্দরদ্বীপ, কশেরুমান্, 
তাঅবর্ণ, গভন্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধব্ব'ও বারুণ। ইহা! চতুর্দিকে সাগরে বেষ্টিত। ইহা 
দক্ষিণোত্তরে সহস্র যোজন। ইহার পূর্বে কিরাত, অস্তে ও পশ্চিমে যবন এবং মধাভাগে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্রগণের বাস। ইহারা সকলেই যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বাণিজ্যার্দি দ্বার! ধৌতপাপ 
হইয়াছেন। এ সকল কর্ম ই তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম এবং তন্্ারাই তাহাদের স্বর্গ ও অপবর্ণপ্রাপ্তি 
হইয়াথাকে এবং পাপপুণ্যেরও সঞ্চয় হয়। - 

মহেন্দ্র, মলয়, সহ, শুক্তিমান্, খক্ষপর্বত, বিন্ধ্য, পারিপাত্র, এই সাতটা ইহার কুলপর্কত। 
তাহাদের সমীপে অন্ান্ত সহস্র সহস্র পর্বত আছে। তাহাদের সানু সকল বিস্তৃত, উচ্ছিত, 
বিপুলাঁয়ত ও মনোজ্ঞ ভাব সমান্বত। 

কোলাহল, বৈভ্রাজ, মন্দর, দর্দ'র, বাতস্থন, বৈছাত, মৈনাক, ত্বরন, তু্প্রস্থ, নাগগিরি, 
রোচন, পাঁওর, পুষ্প, ছুক্জয়ন্ত, রৈবত অর্ধ,দ, খষামূক, গোমন্ত, কুটশৈল, কৃতশ্মর, ভ্রীপর্মত, 
ক্রোর এবং অন্ান্ত শত শত যে পর্ধত আছে, তাহাদের দ্বারা জনপদ্দ সকল ম্লেচ্ছ ও আর্ধ্য এই 
ছই ভাগে বিমিশ্রিত হইয়াছে। 

এই ম্নেচ্ছ ও আধ্যগণ যে সকল সরিদ্ববার জলপান করে, তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

গঙ্গ, সরন্ব তী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, শতদ্র, বিতস্তা, এরাবতী, কুহ্, গোমতী, ধৃতপাপ', 

বহুদা, দৃশদ্বতী, বিপাশা, দেবিকা, রংক্ষু, নিশ্টীরা, গগডকী ও €কৌশিকী। এই সকল নদী হিমা- 
শর়ের পাদদেশ হইতে সমুদ্তুত হইয়াছে। 

বেদস্থৃতি, বেদবতী, বৃত্রসী, পি্ধু, বেণা, আনন্দিনী, সদানীরা, মহী, পারা, চর্দণৃতী, তাগী, 
বিদিশা, বেত্রবর্তী, শিপ্রা, অবনী, এই সকল নদী পারিপাত্র পর্ধতকে আশ্রয় করিয়৷ আছে। 

শোণ, নর্র্দা, স্থরথা, 'অদ্রিজা। মন্দাকিনী, দশার্ণ, চিত্রকুটা, চিত্রোৎ্পলা, তমনা, করমোদা, 

পিশাচিকা, পিপ্লণিশ্োণি বিপাশা, বঞ্জুলা, সুমেরুজ।, শুক্তিমতী, শকুলী, জিদ্িবাক্রমু এবং বেগ- 

বানী, ইহার] খক্ষপর্বতের পাদদেশ হইতে প্রস্থৃতা হইয়াছে। 
শিপ্র।, পয্োকী, নির্বিদ্ধ্যা, তাপী, নিষধাবতী, বেণু!, বৈতরণী, সিনীবালী, কুমুদ্বতী, করতোয়া, 

মহাগৌরী, দুর্গা, অন্তঃশিরা, ইহার! বিদ্ধ্যপাদপ্রচ্নত। এবং সকগেই পুণ্যতোয়৷ ও সকলেই পরম 

পবিত্র শ্বভাবা। 

গোদাবরী, ভীমরথা, কৃষ্ণবেণা, তুঙ্গভদ্রা, স্ুপ্রয়োগা, বাহ, কাবেরী, এই সকল সরিদ্বরা 
শিন্ধ্যপার্দ হইতে বিনিক্ান্ত| হইয়াছে। 

কৃতমালা, ত'অরপর্ণী, পুষ্পজা, উৎপলাবতী, ইহার! মলয়া্রিসমুস্তুতা। ইহাদের সকলেরই জল 
লুশীতল। 
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পিতৃকুল্যা, সোমকুল্যা, খিকুগ্যা, ইক্ষুকা, ত্রিদিবা, লাঙ্গলিনী, বংশকরা, ইহারা মহেস্ত্পর্ত 
ছইতে প্রাহৃহূতি হইয়াছে। 

খবিকুল্যা, কুমারী, মন্দগা, মন্দবাহিনী, কৃপা, পলাশিনী, ইহার শুক্তিমান্ পর্বত প্রস্থতা। 
ইহার সকলেই পরমপবিত্রম্বরূপ! সরস্বতী এবং সকলেই সাগরসঙ্গিনী গঙ্গ । সকলে বিশ্বের 

জননী ও মকলেই পাপহারিণী বলিয়। পরিগণিতা হইয়া থাকেন। দ্বিজোত্তম। এই সফল মহা, 
নদী ভিন্ন অন্তান্ত সহত্র সহতর ক্ষুদ্র নদী আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বর্ষাকালেই প্রবাহিত 
হয়, অবশিষ্ট! সদাকালপ্রবাহিনী। 

মত্ন্ত, অশ্বকূট, কুল্য, কৃত্তল, কাশি, কোশল, অথর্ব, কলিঙ্গ, মলক, বৃক, এই মহল জনপদ 
মধ্যদেশীয় বলিয়! পরিকীর্তিত হইয়া থাকে । র 

যেখানে গোদাবরী নদী প্রবাহিত, সহ পর্বতের সেই উত্তর বিভাগে যে দেশ আছে, সমস্ত 
পৃথিবীর মধ্যে সেই দেশই মনোরম । 

মহাত্ম! ভা্গবের রমণীর গোনদ্ধানপুব, বাহলীক, বাটপাঁন, আভীব, কাঁলতোয়, অপবাস্ত শর, 

পল্লব, চণ্মথপ্ডিক, গান্ধার, ববন, দিন্ধু, কৌবীর, মদ্্রক, শতদ্রজ, কলিঙ্গ, পারদ, হারভূষিত, মাঠব, 
বহুভদ্র, কৈকেয়, দেশমালিক,ক্ষত্রি:য়াপনিবেশ, বৈগ্ত ও শুদ্রকুল, কার্োজ, দরদ, বন্বর, হর্যবদ্ধন, 
চীন, খাধ, বাহ্ তী, আত্রের, ভরদ্বা্গ, পুঙ্কল, কশেরুক, লম্পাকা, শৃলকার, চুলিকা, জাগুড়, 
গুপক, আনিভদ্র, কিরাত, তামস, হংসমার্গ, কাশ্মীর, তুঙ্গন, শুলিক1, কুহক, জর্ণ, দর্ব, এই 

সকল জনপদ উত্তর দিকে ব্যবস্থিত। 
প্রাচীদিকৃস্থ দেশ সকল শ্রবণ কর। অধ্াবক, মুদকর, অন্তরির্া, বহিগির, গ্রাবজ, রজেয, 

মানদ, মানবন্তিক, ব্রাঙ্গোত্তর, প্রবিজয়, ভার্গব, জ্ঞেয়মন্লক, প্রাগ্জোতিষ, মদ্রক, বিদেহ, তাঁঅ- 
পিপ্ত, মল্ল, মগধ, গোমস্ত ইহারা গ্রাচা জনপদ । 

অন্যান্ট যে সকল জনপদ দক্ষিণাপথস্থিন্, তাহাদের নাম পুণু, কেবল, গোলাঙ্গ,ল, শৈলুষ, 
মৃষিক, কুসুম, বাঁক, মহাবাষ্ট্, মহিষক, কলিঙ্গ, আভীর, বৈশ্ঠিক, আঢাক, শবর, পুপিন্দ, বিন্ধা- 
মৌলেয়, বৈদর্ড, দণ্ডক, গৌরিক, মৌলিক, অক, ভোগবর্ধন, নৈধিক, কুস্তপ, অন্ধ, উষ্টিদ, 
বলদারক, এই সকল দেশ দাক্ষিণাত্য। 

অপরাস্ত দেশ সকল শ্রবণ কর । নুর্ম্যাবক, কাপিবল, দুর্গ, আনীকট, পুলিন্দ, সুমীন, রূপপ, 

স্বপদ, কুরুমী, কটাক্ষব, নাসিক্যাঁব, উত্তরনর্মদ, ভীরুকচ্ছ, সমাহেয়, লারম্বত, কাশ্মীর, স্বর, 
আবন্ত্য, আর্ব,দ, ইহাবা অপরান্ত দেশ। 

বিদ্ধ্নিবাদী দেশ সকল শ্রবণ কর। সরজ, করুম, কেরল, উদতৎ্কল, উত্তমার্ণ, দশার্ণ, ভোজ, 

কিক্বিন্ধ, তোশল, কোশণ, ব্রৈপুর, বৈদিশ, তুর, তুমুল, গটু, নৈষধ, অযনজ, তৃষ্টিকার, বীরহোত্র, 
অবস্তি, এই সমস্ত জনপদ বিশ্ধ্পৃষ্ঠনিবাদী। অন্তঃপব পার্বত্য দেশ সকল বর্ণন করিব। নীহার 

ংসমার্গ, কুরু, গুর্গণ, খন, কুস্ত, প্রাবরণ, উর্ণ, দার্ব, কৃত্রক, ত্রিগর্ভ, মাগব, কিরাট ও তামস। 
এইরূপে এই ভারতবর্ষ চতুঃসংস্থান-সংস্থিত। ইহাতেই কৃতব্রেতাদ যুগ ও চতুযুগরৃত বিধি 
প্রবন্তিত ও প্রচলিত হইয়া থাকে । ইহার দক্ষিণ পশ্চিম ও পূর্বে মহাসাগর। হিমালয় ইহার 
উত্তরে ধনুগুণাকারে অবস্থিতি করিতেছে । দ্বিজোত্তম! এই সেই তারতবর্ষই সকলের বীজ। 

এই খানেই শুভাণুত কর্মান্থসারে ব্রঙ্গত্ব, ইন্্রত্ব, দেবত্ব, মরুত, মৃগত্ব, পণ্ুত্ব, অপ্সরোযোনিত্ব, 
সরীক্পন্থ ও স্থাবরত্ব সংঘটত হইয়। থাকে । ব্রঙ্গন! ইহাই একমাত্র কর্মভূমি। সংসারে ইহাভিগ 
দ্িতীয় কর্মভূমি নাই। বিপ্র্ষে! দেবগণও দেব হইতে ভ্র্ট হইয়া, এখানে মাহুষত্ব পাইবার জন 
সর্বদাই অভিপাঁধ করেন। মন্থষ্যের! এখানে যাহা করে, স্থুর বা অস্থরেরাও তাহ! করিতে পারে না 

ইতি ভারতবর্ষবর্ণন নাম সপ্তপঞ্চশৎ অধ্যায়। 



অফ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়। 

ক্রৌষ্টকি কহিলেন, ভগবন্! মাপনি আমার নিকট সম্যক রূপে ভারতবর্ষের বর্ণন করিলেন। 
এখানে যেসকল সরি, পর্বত ও দেশ আছে, তাহাও বলিলেন। কিন্তু আপনি যে পূর্বে 
বলিয়াছেন, ভগবান্ হরি কুর্ধরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তীহার সংস্থান সবিশেষ শুনিবার 
জন্য আমার ইচ্ছ৷ হইতেছে। সেই কৃর্মরূপী জনার্দন কিরপে এখানে অবস্থিতি করিতেছেন, 
ততপ্রভাবে লোকের শুভাশুভই ব। কিরূপে ব্যক্তীভূত হইয়া থাকে, আপনি আদ্যোপান্ত আবকল 

তাহ। কীর্তন করুন। 
মার্কগেয় কহিলেন, দ্বিজ! ভগবান্ দেব জনার্দন পূর্বমুখে কুর্মরূপে এই নববিধ-বিভাগ. 

সম্পন্ন ভারত আশ্রয় করিয়। বিরাজমান আছেন। তদনুসারে নক্ষত্র সকল ইহার চতুদ্দিকে 

নবধ! ব্যবস্থিত হইয়াছে । তদ্যভীত, ইহাতে যে সকল দেশ আছে, সম্যক রূপে তাহাদের বৃত্তান্ত 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

বেদমন্্র, বিমাওব্য, শান্বনীপ, শক, উজ্জিহান, ঘোষসংখ্যা, খশ, সারশ্বত, মতস্তা, শৃরসেন, 

মাথুর, ধর্মারণয, জ্যোতিষিক, গৌরগ্রীব, গুড়াস্মক, উদ্বেহত, পাঞ্চাল, সঙ্কেত, কন্কমারুত, 
কাঁলকোটী, পাষণ্ড, কাপিঙ্গল, কুরুর্বহা, উড়ুম্বর, গজাহ্ব, এই সকল দেশ কৃর্ের মধ্যস্থল 
আশ্রয় করিয়। আছে। কৃত্তিক, রোহিণী ও সৌম্যা এই নন্গজ্রত্রিতয় উল্লিখিত মধ্যবাসী দেশ 

সকলের শুভাশুভ স্বচন। করিয়া! থাঁকে। 

বৃষধবজ, অঞ্জন, জন্বাখ্য, মানবাল, শৃপকর্ণ, ব্যাঘ্বমুখ, খর্দ্ুক, কর্কটাশন, চন্তরেশ্বর, থশ, মগধ, 

গিরি, মৈখিল, পৌও্ড,, বদনদস্তর, প্রাগ্জ্যোতিষ, লৌহিতা, সামুদ্র, পুরুষাদক, পুর্ণোৎকট, 
ভদ্রগৌর, উদয়গিরি, কশায়, মেখল, মুষ্ট, তাম্রলিপ্ত, একপাদপ, বর্ধমীন, কোশল, এই সকল 
দেশ কর্মের মুখভাগে বাবস্থিত। রৌদ্র, পুর্ধন্্ ও পুষ্যা এই তিন নক্ষত্র মুখে অবস্থিতি 
করিতেছে। 

ক্রৌষ্টকে ! শ্রবণ কর) কৃর্মের দঙ্ষিণপাদে নিয়্লিখিত দেশ সকল গ্রতিঠিত আছে। 

কলিক্গ, রঙ্গ, জঠর, কোঁশল, মুগ্ষক, চেদ্দি, উদ্ধকর্ণ, বিদ্ধযগিরিস্থ মত্স্াদি দেশনমূহ, বিদর্ড, 
নারিকেল, ধর্শদ্বীপ, লিক, ব্যাপ্রগ্রীব, মহাগ্রীব, জ্রৈপুব, শ্বশ্রধারী, কৈক্ষিন্ধ্য, হেমকুট, নিষধ, 

কটকস্থল, দশার্ণ, হারিক, লগ্প, বিষ।দ, কাঁকুলি, অলক1। অস্রেষা, পিতৃনক্ষত্র ও পূর্ববফন্তুণনী এই 

ভিন নক্ষত্র পুর্ব দক্ষিণ পাদ আশ্রয় করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে । . 
লম্কা, কালাজিন, শৈলিক, নিকট, মহেন্দ্র মলয় ও দরুরপর্বতস্থ জনপদ সকল, কর্কোটকবন- 

স্থিত দেশসমৃহ, ভূগুকচ্ছ, কোন্তণ, আতীর, বেখানদীর তীরস্থ দেশ সকল, অবস্তি, দাসপুর, 

আকনী, মহারাস্, কর্ণাট, গোনরদ, চিএ্রকূট, চোল, কোলগিরি, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, জটাধর, কাঁৰেরি, 

খষ্যমৃকস্থিত দেশসমুহ, শঙ্খশুক্যাদি বৈদূরধ্য শৈল গ্রান্তচর সমস্ত, ৰাঁরিচর সকল, কোল, চর্ম, 

গণবাহা, দ্বীপনিবাসী লোঁক সকল, হৃর্ধ্যাদ্রি ও কুমুদাদ্রি এই উভয় খিরিস্কত জনসমূহ, ওখাবন, 

পিশিক, কর্খনায়ক, দক্ষিণ কৌরুষ, খষিকত, তাপলাশ্রম. খষভ, মিংহল, কাী, তিলঙ্গ, কুঞ্জর, 
দ্নীকচ্ছ তাম্বপর্ণী, ও কুক্ষি এই সকল কৃর্মের দক্ষিণে অবস্থিত আছে। উত্তরফন্তনী, হস্ত! ও 

চিত্র! এই তিন নক্ষত্র কুর্ণের দক্ষিণ কুক্ষিতে বিরাজমান হইতেছে। 
বাহপাঁদ, কাম্বেজ, পহ্যব, বড়বামুখ, পিদ্ধু, €সীবীর, আনর্ভ, বনিতামুখ, জ্রাবণ, আর্মিগ, 

খু্র, কর্ণ, প্রাধেয়, বর্বর, কিরাত, পারদ, পাণ্য, পারশব, কল, ধূর্তক, হেমগিরিক, সিদ্ধু, কালক, 

রূবত, সৌরাষ্ট্র, দরদ, জাবিডূ, মহার্ণব, এই সকল জনপদ কৃর্মের অপর দক্ষিণ পাছে ব্যবাস্থত 



অফ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায় । ১৩৩ 
আছে । স্বাতী, বিশাখ! ও মৈত্র এই তিন নক্ষত্র উ সকল দেশের গুভাুভ হৃচনা করিয়া 

থাকে । ! 

মণিমেঘ, ক্ষুরাত্দি, থঞ্জন, অন্তগিরি, অপরাস্তিক হৈহয়, শাস্তিক, বিগ্রশত্ত, ফোস্কণ, পঞ্চনদ, 
বমন, বর, তারক্ষুর, অঙ্গতক, শর্কর, শা্সলে, গুরুত্বর, ফন্তুনক, বেণুমত্য, ফন্তুলুক, গুরু, 
কলহ, একেক্ষণ, বাজিকেশ, দীর্ঘগ্রীব, সুচুপিক, অশ্বকেশ এই সকল জনপদ কৃর্ধের পুচ্ছে সংস্থিত 
আছে । এন্ত্র, মূল ও আষাঢ় এই তিন নক্ষত্র কৃর্বের পুচ্ছ আশ্রয় করিয়! বিরাজ করিতেছে। 

মাঁগব্য, চগডখার, অশ্মক, ললন, কুশান্ত, লড়হ, স্ত্রীবাহা, বালিক, নৃদিংহ, বেগুমতী, বলাবস্থ, 
ধর্ণবন্ধ, অলৃক, উরুকর্খ, এই দকল কৃর্শের বামপাদ্দে অবস্থিতি করিতেছে। তথাকার নক্ষত্র 
আবাঢ়া, শ্রাবণ ও ধনিষ্ঠ1। | 

কৈলাস, হিমবান্, ধনুগ্মান্, বস্থুমান্, ক্রৌঞ্চ, কুরুবক, কষুদ্রবীণ, বসালয়, 'ৈকয়, ভোগগ্রস্থ, 
যামুন, অন্ত্বীপ, ত্রিগর্ত, অস্বীর্জ, অর্দন, অশ্বমুখ, প্রাপ্ত, চিবিড়, কেশধারী, দাসেরক, বাটদান, 
শরধান, পুফল, অধম, কৈরাত, তক্ষশীল, অস্বাল, মালব, মদ্র, বেণুক, বদস্তিক, পিঙ্গল, 
মানকলহ, হুণ, কোহল, মাগুবা, ভূতিযুবক, শাতক, হৈমতারক, যশোমত্য, গান্ধীর, শ্বরস, গর, 
রাশির, যৌধের, দামে, রাঁজনী, শ্যামক, ক্ষেমধূর্ত এই সকল জনপদ কৃর্ের বামকুক্ষি আশ্রয় 
করিয়া আছে । বারুণ ও প্রৌষ্ঠপদদ্বয় এঈ তিন নক্ষত্র তথাকার শুভাশুত স্থচন। করিয়! থাকে । 

কিন্নররাজ, পশুপাঁল, কীচক, কাশ্মীর, অহিসারজন, দরদ, ত্ঙ্গন, কুলট, বনরাষ্ট্রক, সৈরিষ্ঠ, 
র্ষপুকুষ, বনবাহক, কিরাত, কৌশিক, আনন্দ, গল, লোলন, দার্ধাদ, মরক, কুরট, অন্নদারক, 

একপাদ, খাশ, ঘোষ, যবন, হিঙ্গ, চীরপ্রাবরণ, ত্রিনেত্র, গৌরব, গন্ধর্ব ইহারা কৃম্মের পূর্ববোত্তর 
পদ আশ্রন করিয়া আছে। রেবতী, আশ্বনী ও যাম্য এই নক্ষত্রত্রগ উল্লিখিত পাদে অবস্থিতি 
করিতেছে । ইহাদের দ্বারাই তাহাদের শুভাগ্তভ বিজ্ঞাপিত হইয়। থাকে। 

দ্বিজ! আমি যথাক্রমে যে সকল দেশের বর্ণনা করিল[ম, সেই এ সকল দেশ উল্লেখিত 
ফব্রগণ কর্তৃক পীড়িত হইয়া থাকে । 
গ্রহগণ সমানরূপে অবস্থিতি করিলেই, ইাঁদের অতুদয় লাভ হয়। যে গ্রহ যেনক্ষঞ্জের পর্তি 

হা দ্বারাই সেই দেশের ভয় বা উৎকর্ষ ও শুভনংঘটন হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশেই তত্তৎ 
হও নক্ষত্র হইতে সমান ভাবে তয় বা অভয় সমুদ্ভাবিত হয়। প্রাণগণের নিজ নগত্র অশো- 
7 হইলে, সামান্তন্প ভয় উৎপাদন করে। সেইরূপ, গ্রশ্গণ হইতেও গীড়জনিত অল্প আয়াস 
1গ করিতে হয়। দ্রব্য, গোঁঠ, ভৃতা, শ্হ্ৃৎ, তনয়, স্ত্রী, এই সকলে ছুংস্থ গ্রহের দৃষ্টি হইলে, 

গাবান লোকের ভয় সংঘটিত হয়। আত্মাতে দুঃস্থ গ্রহের দৃষ্টি হইলে, অল্পপুণ্য ও অতি 
'গীগণের সর্ধস্থলেই ভয় সম্ভাবিত হইয়া থাকে। কিন্ত কোনস্থলেই কখন পাপহীন পুরুষ- 
গের ভর সঞ্চারিত হয় না। মনুষ্যমারেই দিক্, দেশ, রাজ্য, নক্ষত্র ও গ্রহ ইত)াদি সকল স্থধেই 
[ভাবে আপনার কর্্মজনিত শুভ অশুভ্ব ভোগ করির] থাকে। 

আমি যে নক্ষর সকলে কর্মের সংস্থিতি বর্ণন করিলাম, তাহাতে শুভ অণ্ডভ সকল দেশেই 
[ভাবে সংঘটত হয়। অতএব দেশ, নক্ষত্র ও আপনার গ্রহগীড়। বিশেষরপে বিদিত হইয়!, 
ধাবী ব্যক্তি শাস্তিক্রিযা ও লোকবাদ সকলের অনুষ্ঠান করিবে। আকাশ হুইতে দেবত| ও 

ত্যাদিদিগের যে সকল দৌন্দ পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহাদিগকেই লোকবাদ বলিয়৷ থাকে । 

ইজস্ত শান্তিক্রিয়ার সমকালেই লোকবাদে প্রবৃত্ত হইবে। তাহা হইলে, শুভসঞ্চার ও পাপের 
নম হয়। আর এ্রন্পে প্রবুহ্ত না! হইলে, প্রজ্ঞাহানি ও দ্রব্নাশ সংঘটিত হই! থাকে। সেইজন্য 

জাবান্ পুরুষ শান্তি ও লোকবাদ উয়বিধ কার্ধেই প্রবৃত্ত হইবে। পণ্ডিত ব্যক্তি তৎকালে 

ধিপূর্বক অর্রোহ, উপবাস, চৈত্যাদিবন্দন, জপ, হোম, দান, ল্গান, ক্লোধাদিবিপর্জন, সর্বভূতে 

বতা ও অনপকার এই মকলের অনুষ্ঠান করিবেন এবং অসদ্বাক্যত্যাগ ও অতিবাদ পরিহার 



১৩৪ মার্কগেয় পুরাণ । 

করিতে হইবে। সর্বিধ পীড়াত্তেই মানবগণ এরূপ অনুষ্ঠান ও গ্রহপৃজ। করিবে । এইয়পে 
প্রয়ত হইলে, সমুদায় গ্রহনক্ষত্রপীড়ার শাস্তি হইয়া থাকে । ব্রাঙ্ষন্! ভগবান্ নারায়ণ যেরপে 

কৃত্বরূপে ভারতে অবস্থিতি করিতেছেন, যাহাতে সমন্ত প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা আমি সবিশেষ 
কীর্তন করিলাম। 

দেবগণ প্রত্যেক নক্ষত্র আশ্রয় করিয়া, এই কৃর্মেতে অবস্থিত্ি করিতেছেন । অগ্নি, পৃর্থী, চক্র 
ও মেষাদি নক্গাত্রত্রয় কৃর্ষের মধ্যভাগে, মিথুনাঁদি ছুই নক্ষত্র মুখে, কর্কি ও সিংহ পূর্ব-দক্ষিণ পাদে, 

পিংহ কন্তা। তুল। এই রাশিত্রয় কুক্ষিতে, তুলা ও বৃশ্চিক উভয়ে দক্ষিণ পশ্চিম পাদে, ধরন্বী ও বৃশ্চিক 
উভয়ে পৃষ্ঠভাগে, ধন্ু ও গ্রাহাদি বাঘব্য পদে, কুন্ত ও মীন উত্তর কুক্ষিতে, মীন ও মেষ পৃর্বোত্তর 

পাদে, অবস্থিত আছে। এইরূপে কৃর্ম্ে তত্তৎ দেশ সকল, দেশ মকলে নক্ষত্র সকল, নক্ষত্র সকলে 

রাশি সকল এবং রাশি সকলে গ্রহ সকল অবস্থিতি করিতেছে । সেইজন্তই গ্রহ ও নক্ষত্র গীড়াক্কে 

দেশপীড়। বশিয়্া থাকে। দেশগীড়! ঘটলে, স্নান করিয়া, দান হোমাদি বিধির . অনুসরণ 
করিবে। . গ্রহমধ্যে বিরাজমান সেই এই বৈষ্ব পার্দই সাক্ষাৎ নারায়ণাথ্য ত্রঙ্গা। এই অচি- 
সাত ব্রন্মাই জগতের কারণ ও প্রভু । 

ইতি কুর্দনিবেশ নাম অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায় । 

উনষঠিতম অধ্যায়। 

মার্কগেয় কহিলেন, যুনে ! আমি এই ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত যথাঁষথ কীর্তন করিলাম । সভা, 

ত্রেতা, ঘ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ। এই ভারতেই তাহাদের প্রচার বা প্রকটভাব হইয়। থাকে। 

এই ভারতেই চাতুর্বর্য বিধি ব্যবস্থিত আছে। দ্বিজ ! এখানে সত্যাদি চারি যুগে লোকে যখাক্রমে 

চারি, তিন, ছুই ও এক শত বৎসর ঝাচিয়। থাকে । ব্রক্গন্! দেবকুটের পূর্ববর্তী শৈলরাজেব 

পূর্নস্থ যৈ বর্ষ, তাঁহাকেই ভদ্রাঙ্ব বর্ষ বলিয়া থাকে । শ্বেতপণ, নীল, শৈবাল, কৌরঞ্জ, পর্ণশাপাগ্র 

এই পাচটা পর্দত এখানকার কুলপর্বত। তাহাদের গ্রস্থত অন্তান্য অনেক ক্ষুদ্র পর্ধতও আছে। 

সেই সকল পর্বতে নানাবিধ সহত্র সহআ্র জনপদ প্রতিষ্ঠিত আছে। শীহ্, শঙ্খবতী, ভদ্রা ও 

চঞ্রাবর্ত। ইত্যাদি নদী সকল তত্বৎ জনপদে প্রবাহিত হইয়া থাকে । উহারা সকলেই বিস্তার- 

শলিনী এবং সকলেই নুণীতল-সললৌঘ-গ্রবাহিনী । এখানকার অধিৰাঁসীর! বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও শঙখ- 

সম প্রভাবিশিষ্ট,) পরমপবিত্রম্বভাব, দিব্য সঙ্গমী ও সহত্রবর্ষজীবী। তাহাদের মধ্যে উতর 

নিকট নাই। তাহার! সকলেই সমদর্শা এবং সকলেই স্বভাঁব্তঃ তিতিক্ষাদি অষ্টবিধ গুণবিশিষ্ট। 

এখানে ভগবান্ জনাদিন অক্ষিত্রন-সমন্িত অশ্বশিরা রূপে, বিরাজমান হইতেছেন। এই সকল জন: 

পন্দ সেই জগতংপ্রভুরই জানিবে। 

ইহার পর পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, শ্রবণ কর, বলিতেছি। বিশাল, কম্বল, কৃষ্ণ, জ্যন্ত, হরি, 

বিশোক/ বর্ধমান এই সাতটা পর্বত এখানকার কুলগিরি। তদ্ব্যতীত, অন্ঠান্ত সহজ সহ 

পর্বত আছে । দেই সকল পর্বতে মৌল, মহাকার, শাকপোত করস্ত, অঙ্গুল প্রমুখ নানাবিধ 

জনপদ সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাদের অধিবাসীরা রংক্ষু, শ্তামা, কম্বলা, অমোঘা, কামিনী 

ও অন্ঠান্ত সহজ সহজ মহানদীর জলপান করিয়া থাঁকে। এখানকার লোকেও দ্শবর্ষ শত 

বাঁচি থাকে । ভগবান জনার্দন এখানে বরাহ্রূপে বিরাজমান হইতেছেন। এই দেশ নগর 

র়যুক্ত। তৎগমন্ত নক্ষব্রই অন্থকুল ভাবাপন্ন। মুনিনত্তম ! এই. মামি আপনার নিকট কেতু 

মালবর্ষ কীর্তন করিলাম । 



যষ্তিতম অধ্যায়। ১৩৫ 

অতঃপর উত্তর কুরু বর্ণন করিব, শ্রবণ করুন। তথাকার বৃক্ষমাত্রেই মধুফলবিশি্ট, 
নিত্যপুষ্পফলসম্পন্ন। তাহাদের ফলে বস্ত্র ও আভরণ সকল প্রনৃত হইয়! থাঁকে। তাহার! সর্ধকামগ্রদ 
এবং সর্বপ্রকার কামফল সম্প্রদান করিয়া থাকে। তথাকার ভূমি মণিময়ী? বাযু সুগন্ধি 'ও 
সর্বকাল স্থখপ্রদ। দেবলোকত্রষ্ট মন্তুষ্যেরীই তথায় জন্মিয়া থাকে । তথায় মিথুন সকলেরই 
উদ্ভব হয়। তাহার! পরস্পর সমকাল বীচিয়া থাকে এবং চক্তবাকমিথুনের ন্যায় তাহাদের পর- 
স্পরের প্রতি অনুরীগেরও সীমা নাই । তাঁছাদের জীবিত কালের পরিমাণ সার্ধ চতুর্দশ সহস্র 
বংদব। শৈলরাজ চন্ত্রকান্ত ও শূর্ধ্যকান্ত এই ছুইটী পর্বত তথাকার কুলাচল। তন্মধ্যে ভদ্রসোমা- 
নায়ী মহানদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহার জল পবমপবিভ্র ও নির্মূল । তদ্বাতীত, উত্তরবর্ষে 
আন্যান্য লহ সহত্র নদী আছে। ইহারা কেহ দ্বতবাহিনী, কেহ বা আ্সীরবাহিনী। তথায় বহু. 
সংখা দধিহ্্দ ও গঞণ্ডপর্বত আছে। তথায় নানাবিধ ফল জন্মিয়া থাকে। তৎ সমস্ত ফলই 
অমৃতের ভ্যায়, স্থম্বাছ। তথায় যে শতসহতআ্ অরণ্য আছে, তাহাঁতেই এ সকল পাওয়া যায়। 

তথা ভগবান্ বিষ্ণু গ্রাকৃশিরা মস্ত কূপে বিরাজমান হইতেছেন। এখানে তিন তিনটা ক্রমে 
বিভক্ত নয়ট নক্ষত্র আছে। মুনিসন্তম ! এখানকার দিকৃও নবধাবিচ্ছিম্ন। এখানকার সমুদ্রমধ্যে 
দ্বীপ ও ভদ্রদীপ এই ছৃইটা দ্বীপ পরম পবিত্র বলিয়! পরিগণিত। ব্রক্ষন্! এই জাঁম উত্তর 

কুক বর্ণন করিলাম। অধুনা, কিংপুরুষাদি বর্ষ মকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। 

ইতি উত্তরকুরুবর্ণন নাঁম উনযষ্টিতম অধ্যায় 

মা শী 

যষ্টিতম অধ্যায়। 

মার্কতেয় কহিলেন, দ্বিজ ! যাহাকে কিম্পুরুষ বর্ষ বলে, তাহার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। 

এখানকার পুরুষমাত্রেই হষ্টপুষ্ট দেহবিশিষ্ট। তাহাদের আঘুঃপরিমাণ দশমহত্র। তাহাদের রোগ 

নাই, শোক নাই। এখানকার স্ত্রীলৌকেরা পুরুষের ন্যায়, প্ররূপ শোকহীন, রোগহীন ও দশ 

সহত্র বসর রাচিয়। থাকে । এখানে নন্দনের ন্যায় যে সুবৃহৎ পরক্ষবৃক্ষ আছে, অধিবাদসিরা সর্বদা 

তাহার ফলরস পান করিয়। থাকে । 

এখানকার স্ত্রীলোকের! স্থিরযৌবনশালিনী। তাহাদের শরীরে উত্পলগন্ধ বহির্গত হইয় 

থাকে । কিংপুরুষের পর হরিবর্ষ। তথায় যাহারা জন্মে, তাহার সকলেই মহারজতমক্কাশ, 

সকলেই দেবলোকত্রষ্ট ও মকলেই দেবরূপী এবং সকলেই পবিত্র ইক্ষুরপ পান করিয়! থাকে। 

সেখানে জরা ব্যাধির সম্পর্ক দাই, কেহই কখন কোনরূপে জীর্ণ হয় না। মকলেই দশসহত্র 

বংলর বাচিয়। থাকে। কোনরূপ রোগ ভোগ করিতে হয় না। ৃ 

আমি যে মেরুবর্ষ ইহাবুতের কথ! বল্য়িছি, সেখানে সূর্য্য তাপ দেন না, সেখানে কেহ 

জরাধুক্ত হয় না, সেখানে চন্দ্র কূরধ্য, গ্রহ ও নক্ষব্রগণেরও জ্যোতি প্কুরিত হয় না, সেখানে 

মরুর ছাতিই একমাত্র আলোকের কার্য করিয়! থাকে । সেখানে যেসকল লোক জন্মে, তার . 

নকলেই পদ্ু-প্রতিম-প্রভাসম্পন্ন, সকলেই পদ্মতুণ্যগন্ধবিশিষ্ট, সকলেই অম্বফলরদ ভক্ষণ করে, 

বং দকলেই পদ্-পলাশলোচন। সেখানে আযুর পরিমাণ তরয়োদশসহত বার । মেরু মধ্যে 

রাবাকারে অবস্থিত আছে। এখানে মেরুই মহা শৈল । ইল।বৃতবর্ষ বর্ণন করিগাম। 

অতঃপর রম্যকবর্ষ বর্ণন করিব, শ্রবণ কর। তথায় হরিতবর্ণ-পত্রবিশিষ্ট। অতুচ্চ স্বগ্রোধ- 

্ষ নাছে। অধিবাসী লোকেরা তাহারই ফলরস গান করিয়া, বঞ্ধিত হইয়। থাকে। সেখানে 



১৩৬ মার্কণ্ডেয় পুরাণ । 

আযুর পরিমাঁণ অযুত বত্দর। অধিবাসীরা সকলেই রতিপ্রধান ও বিমলচরিত্র । তাহাদের অরা 

দৌর্গন্ধ্যের সম্পর্ক মাত্র নাই। 
তাহার উত্তরস্থিত বর্ষের নাঁম হিরগনয় বর্ষ । তথায় হিরণুতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। এ নদী 

গ্রভৃত কমলকুনমের প্রভায় উদ্ভাপসিত। । তথায় মহাঁবল তেজন্বী মানবগণেরই জন্ম হইয়া থাকে। 

তাহার! দকলেই বঙ্গের ন্যায় রূপসম্পন্ন, সকলেই মহাঁসত্ব, মকলেই ধনী ও প্রিয়দর্শন। 

ইতি বর্ষবর্ণন নাম ষষ্টিতম অধ্যায়। 

একষষ্টিতম অধ্যায়। 

ক্রৌষ্ট,কি কহিলেন, মহাঁমুনে ! যাঁহ। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তদন্ুদারে আপনি সম্যগ্রূপে 

ভূসমুদ্রাদির সংস্থান, প্রমাণ, গ্রহ ও নক্ষত্রগণের সংস্থিতি ও পরিমাণ এবং তৃরাদি লোক ও অখিল 

পাতাল বর্ণন করিলেন। মুনে! আঁপনি আমার নিকট স্বায়ভূব মন্ত্তরও কীর্তন করিয়াছেন। 
আমি তদন্তর মদ্বন্তর মকগ এবং তত্তৎ মন্বস্তরের অধিপতি, দেব, খষি ও তাহাদের তনয় এবং নর- 

পতিগণের বিবরণ শ্রবণ করিতে অভিলাধী হইয়াছি। 

মার্বগ্ডেয় কহিলেন, অ।মি যে তোমাকে স্বায়সব মন্বস্তরের কথ! বলিয়াছি, তাহার পর স্বারো- 

চিষ্নামক অন্যবিধ মন্বন্তরের কথা শ্রবণ কর। অকুণাম্পদনগরে বরুণানদীর তটদ্দেশে কোন 

দ্বিজাতিপ্রবর বাস করিতেন। তিনি রূপে অশ্বিনীকুমীরকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি 

মৃদুম্বভাঁব, সচ্চরিত্র, বেদবেদান্তপারগ, সর্বদা অতিথিপ্রিয় এবং রাত্রিতে যে নকল লোক 

আসিত, তাহাদের বিশেষরূপে আশ্রয় দিতেন। তিনি সংকল্প করিলেন, অমি এই অতীব রম- 

লীয় বন ও উদ্যানশালিনী এবং বিবিধ-নগর-শোভিনী মেদিনী দর্শন করিব। 

কোন সময়ে তাহার ভবনে একজন আঁতথ সমাগত হইলেন। তিনি বিবিধ ওষধির প্রভাব 

বিশেষন্ধপে জানিতেন এবং মন্ত্রবিদ্যাতে সৰিশেষ নিপুণ ছিলেন। ত্রাঙ্গণ শ্রদ্ধাপৃতচিন্তে তাহার অভ্য' 

না৷ করিলেন । তিনি তাহীর নিকট বিবিধ রমণীয় দেশ, নগর, বন, নদী, শৈল ও পবিত্র আয়তন 

সমস্ত বর্ণন করিলেন। ব্রাঙ্গণ বিন্বয়াবিষ্ট হইয়া, তাহাকে কহিলেন, অনেক দেশ দর্শন করিয়া, 

আপনি মতি শ্রমদমন্থিত হইয়াছেন । তথাপি, আপনি বয়সে অতি বৃদ্ধ হন নাই এবং যৌবন হই- 

তেও অধিকদুরে গমন করেন নাই। আপনি অল্পকাঁল মধ্যেই কিরূপে পৃথিবী পর্ধ্যটন করিলেন? 

অতিথি ত্রাঙ্ণ কহিলেন, বি প্র! মন্ত্রৌধধিবলেই আমার গতি অগ্রতিহত হইয়াছে । এমন কি, 

আমি দিনার্ঘ মধ্যেই এক সহত্র যোজন গমন করিয়। থাকি। 

মার্কঙেয় কহিলেন, ব্রাঙ্ষণ তাহার কথায় বিশ্বাসবদ্ধ হইয়া, পুণরায় আদরসহকারে তাহারে 

কহিলেন, ভগবন্! আমার প্রতি মন্্বৌষধি প্রভাবজনিত অস্ুগ্রহ বিতরণ করুন। মগগ্র পৃথিবী 

পরিদর্শন করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে। 

তখন উদ্দারবৃদ্ধি আতিথি ব্রাঙ্গণ তাহাকে পাদলেপ প্রদান এবং তাহার আঘ্যাত দিকৃও 

অভিমন্জ্িত করিলেন। দ্বিজসত্তম ! সেই দ্বিজ অতিথি ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুলিপ্ত পাদে বিবিধ গ্রত- 

বণ সমস্থিত হিমালয় দর্শনার্থ গমন করিলেন। তৎকাঁলে তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি- 

লেন, আমি দিনার্ধ মধ্যে সহন্্র যোজন গমন করিয়া, অপর দিনাধ্ধী মধ্যে প্রত্যাগমন করিব। 

অনস্তর তিনি হিমাল্পৃষ্ঠে সমাগত হইলেন। কিন্তু তাদৃশ দূরপথ গমন করিয়াও, তাহার 
অতিশ্রান্তি বোধ হইল না। তিনি তথায় উপনীত হইয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন! 

তাছাতে তীহার পদে তুহিন সংলগ্ন হইল। উহা বিলীন হইবার মময়ে তাহার সেই পরমৌধ্ধ 



একফষ্রিতম অধ্যায়। ১৩৭ 

গুণ পাঁদলেপ প্রক্ষালিত করিল। তখন তিনি জড়গতি হইয়া, ইতস্ততঃ পর্যটন ক্ষরত 
হিমালয়ের সান্ু নকল দর্শন করিতে লাগিলেন । সমস্ত সানথ অভীব মনোজ, সিদ্ধ ও গন্ধরকা- 
গণ অধিবিষ্ট এবং.কিন্নরগণে নিষেবিত ) দেবাদিরা ইতন্ততঃ ক্রীড়াধিহার করাতে, আারও রমবীয় 
হইয়। উঠিয়াছে। শত শত দিব্য অগ্লরোগণ উহাদিগকে আকীর্ণ করিগ। আছে । তৎসমন্ত দর্শন 
করিয়া, তিনি পুলকিত হইলেন। কিন্তু তৃপ্তির শেষ লাঁভ কবিতে পারলেন না। মুনে! কোথাও 
গ্রত্রবণ হইতে জলরাশি ভ্রষ্ট ও পতিত হওযাতে হিমালয় সকল লোকের মগোহারী হইয়াছে। 
কোথাও শিথী মকল নৃত্য করিতে করিতে কেকাধ্বনি করিয়া, উহাকে গ্রতিধ্বনিত করিতেছে। 
কোথাও অতি মনোহাবী দাতাহ ও কোবষ্টিক প্রভৃতি পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে । কোথাও 

শরতিহারী পুংস্কোকিলগণের কলালাপ উখিত হইতেছে। প্রফুল্লতরুগন্ধে আমোদিত সমীর 

উহাকে বীজন করিতেছে । তদ্দর্শনে তদীর অন্তঃকরণে অতিমাত্র আহ্লাদ অন্গতৃত হইল। তিনি 

মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আগামী কলা দর্শন করাযাইবে। এই প্রকার চিস্তা করিয়া, 

গৃহগননে কঁতসংকল্প হইলেন। কিন্তু পাঁদলেগ বিভ্রষ্ট হওয়াতে, চপদৎশক্কি-রহিতপ্রায় হইয়। উঠ্ি- 
লেন। তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি অজ্ঞানবশতঃ এ কি অনুষ্ঠান করিলাম? আমার 
পাদলেপ বিনষ্ট ও হিমপলিলে বিলীন হইয়াছে। এই পর্ধতও অতি দুর্গম) আমিও দুরে পড়ি- 
যাছি। অতএব অবগত আমার সন্ধ্যা্দ ক্রিয়াহানি হইবে। এখানেই বা কিরূপে আমি অগ্নি- 
শুতষা্দি কার্ষেযর অনুষ্ঠান করিব? বিষম সঙ্কটেই পড়িলাম। এই হিমালয় সকল পর্বতের 
প্রধান। ইহার সকলই রমণীয়। যাহ! দেখিন, তাহাতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। শত শত বর্ষ 
দেখিলেও, তৃত্তির শেষ হইবে না। কিন্নরগণ ইহার চতুর্দিকে সর্বলোক-মনোহর সুমধুর আলাপ 
সহকারে সকলেরই শ্রোত্র হরণ করিতেছে । প্রফুল্ল তরুগন্ধ আগ্রাণ করিয়াও, ভ্রাণেন্ত্রিয় অতি- 

মাত্র আকৃষ্ট হইয়াছে । এখানকার বাঁধুও স্বুথম্পর্শ, ফলসকলও অতিগাত্র সরদ। এরূপ অবস্থায় 
কোন তপস্বীকে যদ্দি দেখিতে পাই, তিনি অবশ্ঠ আমারে গৃহগমনার্থ পথ বলিয়! দিতে পারেন। 

মার্কগ্েয় কহিলেন, ব্রাঙ্গণ এই প্রকার চিন্তাক্রমে হিমাচলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গাদস্থ 

ওষধিবল ভ্রষ্ট হওয়াতে, নিরতিশয় ছূর্ববল হইয়া উঠিলেন। 
ব্ন্ধথিনীনায়ী রূপশালিনী মহাভাঁগা! বরাগ্পরা তদবস্থায় সেই মুনিশ্রে্ঠকে দর্শন করিল। দর্শন 

কবিবাঁমাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি অন্ুরাগের উদ্রেক হওয়াতে, তীয় হৃদয় কামবেগে আকৃষ্ট 

হইয়। উঠিল । তখন সেচিস্ত। করিতে লাগিল, এই রমণীয়তম-মাকার-সম্পন্ন পুর কে? যদি 

ইনি আমাকে অবমাননা না করেন, তাহাহইলে, আমার জন্ম সফল হইতে পারে। আহা, ইহার 

কিরূপমাধুরি! আহা, কি পরমন্থন্দর গতি! আহা, ইহার কি দৃষ্টির গম্ভীরতা! পৃথিবীতে 

ইহার সমকক্ষ কোণায়? আমি দেব, দৈতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব' ও পন্নগ, মকলকেই দেখিয়াছি। কিন্ত 
ঠাহাদের মধ্যে এই মহাত্মার তুল্য রূপবিশিষ্ট একজনও নাই । অতএব, আমি যেমন ইহার গ্রাতি 
অনুরাগবতী হইয়াছি, ইনিও যদ আমাতে সেইরূপ অনুষ্লাগবদ্ধ হন, তাহাছইলে, আমার বহু 
পুণা নঞ্ত হইয়াছে, জানিব। অধিক কি, যদি ইনি অদ্য আমার প্রতি স্ু্গিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ 

করেন, তাহাহইলে, এই জিিতুবন মধ্যে কোন রমণীই আমার সদৃশী পুণ্যকারিণী নছে। 

মার্কগডেয় কঠিলেন, (দব্যরমণী বরখিনী এই প্রকার চিগ্তার অনুসারিণী ও ম্মরাহুরা হই, 
কমনীয়তর আকারে দ্বিজকুমারের দর্শনগোচরে সমাগতা হইল। দ্বজপুত্র সেই চারুরপণী বর- 
থিনীরে নয়নগোচর করিয়া, উপচারনহকারে নিকটস্থ হইয়া, বলিতে লাগিলেন, অয়ি কমল- 

গাভে ! তুমি কে? কাহার পরিগ্রহ? এখানেই বাকি বিতেছ? আমি ব্রাঙ্গণ ).অরুণাম্পদনগর, 
হইতে এখানে আসিয়াছি। আমার পাদলেপ হিমসলিলনংযোগে নষ্ট ও লীন হইয়াছে । আয় 

মাদরেক্ষণে । যাহার গ্রগাবে আমি এখানে আসিয়াছি। 

বরখিনী কহিল, আমি অপ্মরা, আমীর নাম বন্ধখিনী। আমি সর্বদাই এই মহাচলে বিচরণ 

১৮ 



১৩৮ মার্কগেয় পুরীণ । 

রিয়া থাকি। বিগ্র! আমি আপনাকে দর্শন করিয়া, কামের বশবর্ধিনী হইগ্লাছি। আমি এখঃ 
আপনারই অধীনা। অতএব আপনার কি করিব, আজ্ঞা করুন। ব্রাক্ষণ কহিলেন, অগ্নি গুটি 
শ্মিতে ! যে উপাঁয়ে আমি নিজ গৃহে যাইতে পারি, তাহ! আমাকে বল। কলাণি ! দেখ, আমার 
সমুদয় কর্মই ভ্রষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মণের কর্তব্য নিতানৈমিত্তিক কর্ম দকলের সম্পূর্ণ ক্ষতি হইতেছে। 
অতএব ভদ্রে! আমাকে হিমালয় হইতে উদ্ধার কর। ব্রাঙ্গণের প্রবাস কখন প্রশস্ত নহে। 
তরু! আদার কোন অপরাধ নাই। কেবল দেশদর্শনে কৌতুহল জন্মিয়াছিল। ব্রাক্ষণ গৃ৫ 
থাকিলে, তীহার সকল কার্য্যের নিষ্পত্তি হইয়| থাকে । কিন্তু এই রূপে প্রবাসী হইলে, নিত 
নৈমিত্তিক সকল কর্মই ভ্রষ্ট হইয়া যায়। অধিক বপিয় আর কি হইবে? অগি যশস্থিনি ! যাহাছে 
আমি. সূর্য্য অস্ত যাইবার পৃর্রেই নিজ গৃছে যাইতে পাখি, তদনুরূপ বিধান কর। 

বরূখিনী কহিল, মহাভাগ ! এরূপ রলিবেন না। দেদিন যেন আমার ন! হয়, যে দিন 

আপনি আমায় পরিত্যাগ করিয়া, নিজ গেহে গমন করিবেন। দ্বিজনন্দন ! এই হিমালয় অপে্গা 
বর্গ ও রম্যতর নহে। সেই হেতু আমরা তাহা। পরিত্যাগ করিয়া, এখানে অবস্থিত্তি করি । অি 
কান্ত! আপনি আমার সহিত এই কমনীয় হিমাঁচলে বিহার করুন। তাহাহইলে, আর আপ, 
নার পৃথিবীস্থ বান্ধবদিগকে মনে থাকিবে না। আপনি কামের সাহাযো আমাকে বশীককৃতা ও 
স্গতচিত্ব। করিয়াছেন । আমি আপনাকে মালা, বন্ত্র, অস্কার, ভক্ষ্য, ভোজ্য ও অন্ুলেপন প্রদান 

করিব। মহাভাগ! এ্রধানে থাকিলে, আপন!ব বীণা-বেণুশক, কিন্নরগণের মনোরম গীত, অঙ্গা, 

হলাদকর বাযুঃ উষ্ণ অন্ন, নির্মল জল, মনোভিলধিত শয্যা, সুগন্ধ অন্থলেপন, সমস্তই নংযোজিত 
হইবে। নিজের গৃহে থাকিলে, ইহার অধিক আরকি পাইবেন? এখানে থাকিলে, কখনই 
জরা আপনাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। কেন না, ইহ! দেবগণের ভূমি ॥ এখানে যৌব- 

নেরই নিত্য উপচগ্ন হইয়! থাকে। কমলেক্ষণ। বরূধিনী এই বলিয়াই, অন্ুরাগের আবেশবশে 
একবারে উন্মন! হুইয়! উঠিল। তখন, গদগদ মধুর স্বরে, প্রসন্ন হউন, বলিয়া, তাহারে মহম! 
আপিঙগন করিল 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, অগ্নি দুর্ত্তে! আমাকে স্পর্শ করিও না, স্পর্শ করিও না। যেখানে তোমার 
গদৃশ ব্যক্তি আছে, সেইথানে তাহারই নিকট যাও। আমি তোমায় একভাবে যাক! করিয়াছি। 
ভুমি কিন্ত আর একভাবে আমায় কামনা করিতেছ। তুমি এই সামান্ত হিমালয়ের কথ! কি 
বরঙ্গিতেছ? সায়ং প্রাতঃ অনলে হোঁম করিলে, শাশ্বত লোঁক সকল অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। অয় মুঢ়ে! সমুদয় ত্রেল্বেক্য হব্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব যাহাতে শরীর স্বগৃহে যাইতে 
পারি, তাহার উপায় ৰল। 

বরখিনী কহিল, বিপ্র! আমি কি আপনার প্রিয়! হইলাম ন।? এই হিমাচলও কি আপনার 

রমণীয় নহে ?পন্ধর্ব ও কিন্নর প্রভৃতি অপেক্ষাও সংসাবে আর কেইব1 আপনার প্রার্থনার সামগ্রী 
হইতে পারে? আপনি এখান হইতে নিঃসন্দেহই আপনার গৃহে যাইবেন। শ্বল্লকাল আমার 
সহিত সুছূর্গভ ভোগ সকল ভোগ করুন।. 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, গার্পত্যাদি অগ্নিত্রয়ই সতত আমার প্রার্থনার সামগ্রী; অগ্নিগৃহই আগার 
কনণীয় এবং দেবী বিস্তরণীই আমার প্রিয় | 

বরূখিনী কহিল, দ্বিঞ্ন! যে আটটা আত্মগুণ আছে, তাহার মধ্যে দয়া গ্রধান। আপনি 

সন্ধন্মপালক। তবে কেন আমার প্রতি সেই দয়া-প্রকাশ করিতেছেন না? আমি আপনার গ্রতি 
এপ্নুপ প্রীতিমূতী হইয়াছি, যে, আপনি ত্যাগ করিলেই, প্রাণতাগ করিব। অয়ি কুলননান! 
গামি ইহা মিথ্যা বলিভেছি না। অত এব প্রপন্ন হউন।' 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, যর্দ সত্যই প্রী'তমতী হইয়া থাক; যদি মিথ্যা বলিয়া না থাক; তাহা" 
হইলে, যাহাতে নিজগৃহে যাইতে পারি, তাহার উপায় নির্দেশ কর। 



দবিষ্টিতম অধ্যায়। ১৩৯ 

বরখিনী ক'হল, আপনি এখান হইতে নিংসন্েহই নিজ নিকেতনে যাঁইবেন। য্নকাল' 
আমার মছিত ভোগ সকল সম্ভোগ করুন। 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, বরূখিনি! ব্রাক্মণের পক্ষে ভোগার্থ চেষ্টা কর! প্রশস্ত নহে। 
উহাতে ইহকালে যেমন ক্লেশ সঙ্ঘটিত হয়, পবকাজ্পেও সেইরূপ সমস্ত পওও হইয়! থাঁকে। 

বরূথিনী কহিল, আমি ঘ্রি্মাণা হইয়াছি। অতএব আমারে পারত্রাণ করিলে, আপনার 
পরকালে যেমন পুণ্যের ফললাভ হইবে; সেইরূপ জন্মান্তরেও ভোগ-স্থথ-সংঘটন হইবে। এইক্সপে 
দুইটাই আপনার উপচয়ের হেতু । কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিলেই, আমি মৃতু লাভ করিব। তজ্জন্ত, 
আপনাকেও পাগভাগী হইতে হইবে। 

্রাঙ্গণ কছিলেন, আমার গুরুগণ বলিয়াছেন, পরস্ত্রীকে কামনা করিবে ন1। গেইজন্যই 
তোমাতে আমার অভিলাষ নাই। অতএব তুমি বিলাপই কর, আর শুকিয়্াই বা যাও, সে 
তোমার ইচ্ছা । 

মার্কডয় কহিলেন, সেই মহাভাগ ব্রাহ্মণ এই প্রকাব কহিয়া, প্রয়ত ও শুছি হইয়া, সলিল 
স্পর্শ করিয়া, বিশুদ্ধচিত্তে গার্থপত্য আগ্নকে প্রণামপুর্বক কহিতে লাগিলেন, ভগবন্ গার্পত্য 
অগ্নে! আপনি সর্ববিধ কন্মের উদ্ভবক্ষেত্র। আপন। হইতেই আহবনীয় অন্ন ও দক্ষিণাগ্প উত্ভ- 
য়ের প্রাহর্ভাব হইয়াছে; অন্য হইতে হয় নাই । আপনার তৃপ্তি হইতেই দেবতারা বৃষ্টি ও শস্তাদির 
উৎপাদন করিয়! থাকেন। তাহাতেই সমস্ত জগৎ বাচিয়া রহে। অন্ত কোন উপায়েই নছে। এই- 
রূপে আপন। হইতে যে ত্যবলে এই নিখিল জগৎ স্বপদে গ্রতিষ্ঠিত হইয়া! থাকে, আমি সেই সত্য- 
বলেই যেন অদ্য দিবাকর থাকিতে থাকিতে, শ্বগৃহ দর্শন করি। আমি কথন স্বকালে বৈদিক বর্ষ 
ত্যাগ করি নাই। সেই সত্যবলে অন্য যেন গৃহে থাকিয়া, দ্রিবাকরকে দর্শন করি। আমার, 
যেমন কখন পরদারে বা পরদ্রব্যে মতি হয় নাই, তেমনি সেই পুণাবলে আমার এই অভ্িাষি 
কামন] পিক্ধ হউক । 

কমন, 

ইত ব্রাহ্মণবাক্য নাম একষট্টিতগ অধ্যায়। 

দ্বিষষ্টি তম অধ্যায়। 

মার্কগেয় কহিলেন, দ্বিজপুল্র এইগ্রকার বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃ্ত হইলে, তদীয় শরীরে গার্থ- 
পত্য অগ্নি সন্নিহিত হইলেন । তাহার অধিষ্ঠ।নবশত:, ত্রাঙ্গণ প্রভা-বলয়ের মধ্যবর্তী হইয়া, ছিতীর 
অগ্নির গ্ঘায়, সেই দেশ বিদ্যোঠিত করিলেন) সুতরাং তদর্শনে দিব্য-যোদিৎ বন্ধখিনী তাহার 

গ্রতি আরও অনুরাগবত্তী হইয়া উঠিল। 
অনস্তর, অনলের অধিষ্ঠান হওয়াতে, দ্বিজনন্দন তৎক্ষণাৎ পূর্বের ন্যায় গমনে প্রবৃত্ত হই- 

লেন এবং ত্বরাপুর্ঘক যাইতে লাগিলেন। বরখিনা, যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাহাকে 

দেখিতে লাগিল । ততৎকালে তদীয় বিরহযে।গবশতঃ বরূধিণীর কন্ধর| নিশ্বাসবশে উৎ্কম্পিত 
হইয়া উঠিল। 

অনন্তর ব্রাহ্মণ ক্ষণমধোই নিজ গৃহ প্রাপ্ত হইয়া, ষথাবিহিত যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। 

এদিকে, চারুগর্ধাঙ্গী বরধখিনী তাহার প্রতি আপক্তচিত্ত| হইয়া, অনবরত দীর্ঘনিশ্বাপ ত্যাগ করত 

দিনশেষ ও যামিনীযাঁপন করিল। সেই অনবদ্যাঙ্গী হাহাকারসহকারে বারম্বার রোদন করিয়া, 

শিশ্বাদভার.পরিহার করিতে লাগিল এব আপনাকে মন্দভাগিনী বপিয়া, নিন্দা করিতে আরম্ত 

করিল। আহারে ব। বিহারে বা রমধীয় বনে অব! সুরম্য কন্দরে কিছুতেই তাহার রতি রহিণ 
না। কেবল রমমাণ চক্রবাকযুগলেই তাহার স্পৃহা ধাবিত হইপ। ব্রাঙ্ছণের নিয়োগযোগবশতঃ 



১৪৩ মার্কগেয় পুরাণ । 

সেই বরারোহ! আপনার যৌবনের নিন্দা করিতে লাগিল এবং এইগ্রকাঁর বাক্য প্ররোগে প্রবৃত্ত 
হইল, ছুরাত্ম! দৈব বল-প্রয়োগ করাতে, আমি বাধ্য হইয়া, কোথায় এই শৈলে আদিলাম। আর 
কোথা হতে তাদৃণ মন্থুষ্য আমার দৃষ্টিগোচরে উপনীত হুইপ | সকলই অসম্ভব ঘটন!| অন্য যদি 

সেই মহাভাগ আমার সঙ্গী না হন, তাহাহইলে, তদীয় ছুঃসহ কামানল আমাকে বিনষ্ট করিবে। 
এই যে হিমাচল পুংস্কোকিলের নিনাদবশতঃ রমণীয় হইয়াছিল ; ইহাই অদ্য তদীয় বিরহে আমারে 
অতীব যগ্ত্রণ! প্রদান করিতেছে। 

মার্কগডেয় কহিলেন, এইরূপে সেই বরগিনী মর্দনাবিষ্টা হইয়া, মেই ব্রা্ষণেই আত্মসমর্পণ 
করিল । তাহার প্রতি তাহার অগ্ুরাগ প্রতিক্ষণে্ বদ্ধিত হইতে লাগিল। 

কলিনামে কোন গন্ধর্্ব ইতিপূর্বে তাহার প্রন্তি অন্থবাগবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বরখিনী 
তাহারে প্রত্যাখ্যান করে। সেই গন্ধন্ব তদবস্থ। তাহাঁকে দর্শন করিয়।, ততকাঁলে চিন্তা করিতে 
লাগিল, এই গজগামিনী বরখিনী কিজন্ নিশ্বাপবনে ম্লানা হইয়া, এই পর্রতে অবস্থিতি 
করিতেছে ? কোন খধির শাপে কি ইহার হৃদয় ক্ষুপ্ন হইয়াছে? অগবা কোন ব্যক্ি কি ইহার 
অবমানন! করিয়াছে? কেনন1, ইহার বদনমণ্ডপ বাম্পসলিলে পরিক্রিন্ন হইয়াছে । 

অনস্তর কৌতৃছল হওয়াতে, সে এবিষয় বহুক্ষণ ধরিয়া! ভাবিতে লাগিল এবং সমাধিগ্রভাবে 
সমুদায় মবিশেষ অবগত হইল। অবগত হইয়া, পুনরায় চিন্ত। করিতে লাগিল, আমার পূর্ব- 
কৃত পুঞজীভূত ভাগ্যবলে্ এইরূপ শুভ ঘটনা! সংঘটিত হইয়াছে। আঁমি অন্ুরাঁগের বশবর্তী 
হইয়া, ইহাকে বিস্তর প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তথাপি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করে। অদা 
ইহারে হস্তগত করিৰ। মানুষের প্রতি ইহার অনুবাগের আবেশ হইয়াছে । অতএব সেই 
মানুষের রূপ ধরিলেই, আমাতে অন্ুরাগবন্ধ! হইবে, সন্দেহ নাই। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। 
মানুষেরই রূপ ধারণ করিব। 

মার্কগেয় কহিলেন, অনস্তর কলি আত্ম গ্রভাঁবে সেই ব্রাঙ্মণেব রূপ ধারণ করিয়া, যেখানে বর- 
থিনী অৰস্থিতি করিতেছিল, তথার বিচরণ করিতে লাগিল । বরারোহ1 বরূথিনী তাহাকে দর্শন 

করিয়া, কিঞ্চিৎ উৎফুল্ললোচনা হইয়া, তায় আগমনপুর্ধক বারম্বার বলিতে লাগিল, প্রসন্ন 
হউন। আপনি ত্যাগ করিলে, আমি নিঃসন্দেহই প্রাণপরিহার করিব। তাহাতে আপনার 
কইতর অধর্্ম ও ক্রিয়ালোপও হইবে। আপনি এই রমণী মহাকন্দর-কন্দরে আমার সহিত সংমি- 

লিত হইলে, আমাকে পরিত্রাণ করির1, তজ্জন্য অবস্ঠই পূণা সঞ্চয় করিবেন। মহামতে! অবশ্ঠই 
আমার আঘুর অবশেষ আছে। নিশ্চয়ই সেইজন্য আপনি গমনে ক্গান্ত হইয়াছেন। আপনিই 

আমার হৃদয়ের আহলাদকারক। 

কপি কহিল, অগ্নি তন্থমধ্যমে ! এখানে থাকিলে, আমার ক্রিয়াহানি হইবে। আর, তুমিও 
এবম্িধ বাকা প্রয়োগ করিতেছ। অতএবকি করিব? যাহা হউক, আমি এখন সঙ্কটে পড়ি- 

য়াছি। যাহ! বলিতেছি, যদি তাহ! করিতে পার, তাহাহইলে, তোমার সহিত অদ্য মিলিতে 

পারি; নতুবা পারিব না। | 
বরূখিনী কিল, প্রপন্ন হটন। যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আপনার নিকট মিথ 

বলিতেছি না। এবিষয়ে কোন সন্দেহই করিবেন ন1। 
কলি কহিল, আমি অদ্য অরণ্যে তোমার সহিত সস্ভোগে প্রবৃত্ত হইলে, তুমি আমায় দেখিতে 

পাইবে না। নয়ন সুদিয়া থাকিতে হইবে। ন্ুক্র! তাহাহইলেই, আমার সহিত তোমার সংসর্ 

ঘটিবে। 
বরূখিনী কহিল, আচ্ছা, এইরূপই হইবে। যাহা বলিতেছেন, তাহাই করিব। আপনার 

মঙ্গল হউক। আমি অধুনা সর্ধপ্রকারেই আপনার বশে থাকিব। 
ইত বরূখিনীকথ| নাম দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় । 



ত্রিষ্টিতম অধ্যায়। 

মার্কতেয় কহিলেন, অনস্তর কলি বরুখিনীর সহিত গিরিসাঁনু-সমূছে, প্রকুল্প-কানন-নংসর্গে 

অতীব হৃদয়হারী মনোজ্ঞ সরোবর সকলে, রমণীয় কন্দর ও নদীপুলিননিচয়ে এবং তৎপদৃশ 
অন্তান্ত মনোহর দেশ সকলে আহ্লাদসহকারে বিহার করিতে লাগিল। 

গার্থপত্য অগ্নির আবেশবশে সেই ত্রাঙ্গণের যেপ্রকার তেজ ও রূপ গ্রাদুরূতি হইয়াছিল, 
বরখিনী সস্ভোগদময়ে নিদীপিত লোচনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। মুনিসত্বম! অনন্তর 
গদ্ধর্ষের বীর্য ও ব্রাহ্মণের রূপচিন্তন, এই উভয় সংযোগে কাঁজসহকাঁরে তাহার গর্ভ হইল। তখন 

কলি, গর্ভধারিণী বরূথনীরে সাত্বন! করিয়া, বিগ্ররূপধারণপূর্ধক প্রস্থান করিল। বরূগিনীও 

গ্রীতিসহকারে তাহারে বিদায় দিল। এদিকে তাহার গর্ভস্থ বালক গ্রজলিত-পাবক-গ্রাতিম 

প্রভাপরম্পরার বিস্তার সহকারে সর্ষের গ্তায়, শ্বরোচিঃ অর্থাৎ স্বকীয় দীধি ও বাস্তি দ্বার! সকল 

দিক সমুস্তাসিত করিয়া, ভূমিষ্ঠ হইলেন। যেহেতু, সেই বালক, কৃ্য্র স্যার, দ্বরোচিঃ হারা 

প্রতিাত হইয়াছিলেন, সেইহেতু স্বরোচিঃ নামে বিখ্যাত হইলেন । সেই মহাভাগ বয়স ও 

গুণগ্রামের সহিত, কলাদমূহের সমভিব্যাহারে চন্দ্রের স্তায়, দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিলেন। 

তিনি যৌবনে পদ্া্পণপুর্বক যথাক্রমে সমুদায় বেদ, ধনূর্কেদ ও বিদ্যা সকল শিক্ষা করিলেন। 

সেই চারুচরিত স্বরোচিঃ কোন সময়ে মন্দরাঁচলে বিচরণ করিতে করিতে প্রস্থদেশে ভয়াতুরা 

এক কন্ত।কে অবলোকন করিলেন। কন্তা তাহাকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ কহিল, আমাকে 

পরিক্রাণ করুন। তখন তিনি ভগ-বিপ্ল ত-লোচন! সেই অঙ্গনাকে কহিলেন, তোমার ভন নাই। 

অনস্তর মহাত্মা শ্বরোচিঃ, বীরোচিত বাক্যে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই কন্ত শ্বানাক্ষেপ- 

£তাক্ষরে কহিতে লাগিল, আমি ইন্দীবরাক্ষনামক বিদ্যাধরের কণ্তা। আমার নাম মনে 

রম। এবং মরুধন্থার পুত্রী আমাব জননী। আমার সখীর নাম বিভাবরী। তিনি মন্দারনামক 

বিদ্যাঁধরের আত্মজা । আমার আর এক সথীর নাম কলানতী। তিনি মহধি পারের কন্তা। আমি 

তাহাদের সহিত কৈলাস পর্বতের উৎকৃষ্ট তটভূমিতে গমন করিয়াছল।ম। তথায় কোন মহধিকে 

দর্শন করিলাম। তপঃগ্রভাবে তাহার শরীর অতি রুশ, ক্ষুধায় কঠদেশ ক্ষামভাবাপন, শে 

বিগলিত এবং অক্ষিতারক| দূরে পতিত হইয়াছে । তদর্শনে আমি হান্ত করিলে, তিনি কুদ্ধ 

হইয়া, অধরপল্পব কিঞ্চিৎ কম্পিত করিয়া, আঠীব ক্ষাম স্বরে আমারে এই শাপ দিলেন, অ.য় 

অনার্ধ্যে ছুষ্টতাপসি! যেহেতু, তুমি আমাকে উপহাস করিলে, পেইছেতু, অচিরাৎ তোমাকে 

রাক্ষম কর্তৃক অভিভূতা হইতে হইবে । 
শাপ দিলে, আমার সথীরা তাহাকে এই বপিয়া, অনুযোগ করিলেন, তোমার ত্রাহ্মণো ধিক্। 

তুমি এই রূপে ক্ষমাত্যাগ করিয়াই, নিথিল তপঃ সঞ্চয় করিয়াছ। বুঝণাম, তোমার দেহ তপো- 

বলে এইরূপ অতিমাত্র কশিত হয় নাই; অমর্ষপ্রভাঁবেই ধরূপ সংঘটিত হইয়্াছে। ব্রাঙ্গণের 

ধর্ম একমাত্র ক্ষমাশীল হওয়া এবং তাহার তপস্তা একমাত্র ক্রোধলংবরণ। 

অমিতত-ছ্যুতি মহর্ষি এই প্রকার অন্থযোগ শ্রবণ করিয়া, তাহাদিগকে ও শাগ দিক কহিলেন, 

একের অঙ্গে কুষ্ঠ ও অন্যের ক্ষ়রোগ হইবে। তিনি যাহ! বলিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহাদের তাহাই 

হইল। আমারও প্র রাক্ষন পদানুদরণক্রমে আগমন কররিতেছে। সেএঁনিকটেই ঘোরগভীর 

নিনাদে গঞ্জন করিতেছে । আপন কি উুনিতে পাইতেছেন না? আয তৃতীয় দিন হুইল, দে 

আমার পৃষ্ঠত্যাগ করে নাই। অয়ি মহামতে! তুমি আমাকে রাক্ষসের হপ্ডে রক্ষা কর। তাহা- 

হইলে, আমি অদ্য তোমাকে যাবতীয় অন্্রগ্রাম-হৃদরবিদ্যা প্রদান করিব। শ্বয়ং পিনাকধাী রুদ্র 
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গ্রথমে শ্বায়ডূব মন্কুকে উহ গ্রদান করেন। মনু আবার বশিষ্ঠকে, বশিষ্ঠ পিচ্ববর্ধ্কে দান করিয়া 
ছিলেন। তিনি আবার আমার মাতামহ চিত্রীয়ুধকে সম্প্রদান করেন। চিত্রাধুধ আমার পিতাকে 
যৌতুকত্বরূপ উহ! দান করিয়াছিলেন। বীর! আমি বালাকালে পিতাঁর নিকট উহা! শিক্গ। 
করি। এই অন্ত্হদয় দ্বার! সমুদয় শক্র বিনাশ করা! যাইতে পারে। অতএব আপনি এই অশেষাস্ত্- 
পরায়ণ হ্বদয়বিদ্য। শীঘ্র গ্রহণ করুন এবং প্র দুবাত্ম। রাক্ষদ এখানে আমিপেই, তন্ধারা তাহাকে 
মারিয়া ফেলুন। 

মার্কণেয় কহিলেন, স্বরোচিঃ বলিলেন, আচ্ছ! তাহাই হইবে । তখন এ কন্ঠ! সলিলম্পর্শ 
করিয়!, তাহাকে আগম ও নিগম সহিত সেই শক্ত্রযদয়-বিদ্যা প্রদান করিল। এই অবসরে 
ভীষণাকৃতি সেই রাক্ষন মহাঁনাদে গঞ্জন করিতে করিতে, ত্বরাপ্রকাশপুবঃসর তৎক্ষণাৎ তথায় 

সমাগত হইল। ম্বরোচিঃ দেখিলেন, রাক্ষম এইপ্রকার কহিতেছে, আমি যখন তোমার পৃষ্ট 
লইয়াছি, তখন কি তুমি ব।চিতে পারিৰে ? অতএব, শীঘ্র আইস, ভক্ষণ করি। কিজন্য বিলম্ব 
করিতেছ ? 

রাক্ষদকে সমুপাগত অবলোকন করিয়া, শ্বরোচিঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহধির বাক্য সত্য 

হউক, রাক্ষম এই মনোরমাকে গ্রহণ করুক । বলিতে বলিতেই, রাক্ষম সমুপাগত হইয়া, ত্বরাপূর্বক 
সেই কন্তাকে গ্রহণ করিল। তখন সেই স্থুমধ্যমা করুণ স্বরে বিলাপ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, 
আমারে ত্রাণ করুন, ত্রাণ করুন । ন্বরোচিঃ অতিমাত্র তুন্ধ হইয়া, অতীব ভয়ঙ্কর চণ্ান্ত্র দর্শন ও 
রাক্ষসের উদ্দেশে সম্গিবেশিত করিয়া, অনিমিষ লোচ'ন দেখিতে লাগিলেন। নিশাচর তত্প্রভাবে 

অভিভূত হইয়া, তৎক্ষণাৎ সেই কন্যাকে ত্যাগ করিয়া, বলিতে লাগিল, প্রসন্ন হউন, অস্ত্র প্রতি- 
সংহার করুন এবং শুনুন অগ্নি মহাছ্যতে ! অতীব তীক্ষস্বভাব ধীমান্ ব্রহ্মমিত্র আমারে ষে নিরতি- 
ভীমণ শাপ প্রদান করেন, আপনি তাহার নিরাকরণ করিলেন। মহাভাগ ! আপনা অপেক্ষা আর 

কেহই আমার অধিক উপকারী নছে। যেহেতু, আপনি আমাকে.বিপুল-ক্লেশজনক মহাশাপ হইতে 
মুক্ত করিলেন। 

স্বরোচিঃ কহিলেন, মহাত্মা ব্রক্মমিত্র কিনিমিত্ত পূর্রে আপনাকে কীদৃশ শাপ প্রদান করিয়া 
ছিলেন? 

রাক্ষদ কহিল, ব্রহ্মমিত্র অথর্থবেদ হইতে সংগ্রহপূর্ববক ত্রয়োদশ অধকাঁর সমেত অগ্টাঙ্গ- 
হৃদয় আয়ুর্বেদ অধায়ন করেন। আমি এই কন্ঠার জনক, ইন্দীবরাক্ষ নামে বিখ্যাত। খড়ী- 
যোধী বিদ্যাধরপতি নলনাভ আমার পিতা। আমি পুর্বে মহষি ব্রহ্মমিত্রের নিকট বাল্রা! করিয়া, 
ছিলাম, ডগবন্! আমারে সমুদায় আধুর্কেদ অনুগ্রহপূর্ধক প্রদান করুন। আমি বারম্বার বিনয়াব- 

নত হইয়া, এইপ্রকার প্রার্থনা! করিলেও, তিনি যখন আমাকে আযুর্ষেদবিদ্যা প্রদান করিলেন 
না, তখন শিষ্যদিগকে দান করিবার সময়ে, আমি অন্তহিত হইয়!, আমুর্কেদবিদ্যা গ্রহণ করি- 
লাম। বিদ্যাগ্রহণ করিবার আটমান পরে, অতিমাত্র হর্ষের উদ্রেক হওয়াতে, আমি বারম্বার অতীব 
হান্ত করিতে লাগিণাম। তাহাতে তিনি আমাঁকে চিনিতে পারিয়া, জাতক্রোধ হইয়া], কম্পিত 
কন্ধরে পরুষাক্ষরে বলিতে লাগিলেন, ছুর্মতে ! যেহেতু, তুমি রাক্ষসের হ্যায়, অদৃশ্য হইয়া, বিদ্যা 
গ্রহণ ও আমারে অবজ্ঞ। করিয়া, হান্ত করিলে, সেইহেতু, রে পাপ! তুমি মদীয় শাপে কলুষীক্ণত 
হইক্া, সপ্তরাত্রি মধ্যে দারুণপ্রকৃতি রাক্ষদ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

তিনি এইপ্রকার কহিলে, আমি প্রণিপাঁতাদি উপচার সহকারে তাহারে প্রদয্ন করিলাম। 

ভখন পুনরায় ততক্ষণে মৃদুচিত্ত হইয়া, আমারে কহিলেন, গন্ধর্ধ! আমি যাহ বলিলাম, তাহ 

অবশ্ত হইবে; ভাহার আর বাভিচার নাই। কিন্তু তুমি রাক্ষস হইয়া, পুনরায় পূর্বন্বরূপ প্রাপ্ত 

হইবে। তুমি যখন নষ্টন্থতি হইয়া, ক্রোধভরে আপনার অপত্যকে ভক্ষণ করিতে ভা'ভলাবী 
হইবে, তখনই এইরূপ ঘটিংব, তুমি রাক্ষদযোনি লাভ করিবে। কিন্তু তাহার অস্ত্রান্ে 
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গন্তপিত হইলেই, পুনরায় সংক্ঞালীভ করিয়া, নিজ দেহ প্রাপ্ত হইবে এবং তৎদহুকারে পুনরার গন্ধর্বলোকে স্থান লাভ করিবে। মহাভাগ! আপনি সেই আমাকে ঈদৃশ বিপুল ভয়ের আধার 
রাক্ষদযোনি হইতে উদ্ধার করিলেন। অতএব, আমার প্রার্থনাপুরণ করিতে হইবে। আমার এই 
পুললীকে ভার্ধারপে প্রদান করিতেছি, প্রতিগ্র করুন। অগ়ি মহামতে । আমি মুনির সকাশে যে সকল অগ্টাঙ্গ আবুর্কেদ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহীও গ্রহণ করুন। | 

মার্ক্ডেয় কহিলেন, এই বলিয়া তিনি আপনার পূর্বস্বরূপ-পরিগ্রহ-পুরঃসর অগ্তৃষণে 
ভূষিত ও দিব্যান্বর পরিধানপূর্র্বক সমুদ্ভাসিত হইয়া, তাহাকে বিদ্যাদাঁন করিলেন। বিদ্যাদান 
করিয়া, তিনি কন্যাদাঁন করিতে উদ্যত হইলে, সেই কন্তা শ্বব্ূপধারী স্বকীয় জনককে কহিলেন, 
তাত! ইনি যেমন মহাত্মা, সেইরূপ বিশিষ্টরূপ উপকারী। দেখিবাগাত ইহার প্রতি আমার 
অতীব অন্রাগ সঞ্চরিত হইয়াছে। কিন্তু আমার সেই সবীদ্ঘয় আমার ভন্যই দুঃখপীড়িতা 
হইয়াছে। সেইজন্ত ইহার সহিত ভোগস্থথে প্রবৃত্ব। হইতে আদি ইচ্ছ! করি ন1। স্বভীবতঃ 
যদেচ্ছাচার পুরুষেরাঁও যখন এইপ্রকার অতি নিষ্ঠরের কার্ধ্য করিতে সমর্থ হয় না, তখন আমার 
কার কোমলপ্রক্কৃতি রমণী কিরূপে তাহ! করিবে? অতএব পিতঃ ! আমার জন্য সেই কন্ঠাদবয় 
যেমন ছুঃখার্তী হইয়াছে, আমিও তেমনি তাহাদের শোকানলে সন্তাপিতা হইয়া, ছুঃখভোগ করিব। 

স্বরোচিঃ কহিলেন, আযুর্ধেদের প্রসাদে তোমার ছুই সখীকেই পুনরায় নব-কলেবরা করিব। 
অতএব স্মধ্যমে ! তুমি এই মহাশোক ত্যাগ কর। 

মার্কণ্ডেয কহিলেন, অনন্তর পিতা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, সেই চারুলোচনা কন্যাকে বিধা- 
নানুলারে সম্প্রদান করিলে, স্বরোচিঃ তাহাকে পরিগ্রহ করিলেন। তখন গন্ধব্ব আপনার সেই 
ভাবিনী কন্যাকে সম্প্রদানানন্তর সান্বন! করিয়া, দিব্য গতিতে শ্বকীয় পুরে গমন করিল। অনস্তর 
শ্বরোচিঃ সেই তম্বীর সহিত সেই উদ্যানে সমাগত হইলেন, যেখানে কন্তাদ্বয় খধিশাপে 
ব্যাধিবশে আতুর হুইয়া, অবস্থিতি করিতেছিল। তন্ববিৎ শ্বরোচি; তথায় পদার্পণপূর্র্বক 
রোগনাশক ওঁষধধ ও রন প্রয়োগ করিয়া, তাহাদের উভয়ের দেহ নীরোগ করিলেন। তখন 
উভয়ে ব্যাধিমুক্ত হওয়াতে, অতিমাত্র শোভা ও সৌম্যভাঁব ধারণপুর্ন্নক শ্বকাস্তি দ্বার! হিমালয়ের 
মমুদায় দিগৃবিভাগ বিদেযোভিত করিল। 

ইতি ম্বরোচির পরিণয় নাম তরিষঠিতম অধ্যাগ। 
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মার্কণ্েয় কহিলেন, এই রূপে ব্যাধিবিমুক্তা হইলে, প্রথম কন্ঠ হর্যাবিষ্টা হইয়া শ্বয়োচিকে 

কহিল, প্রভে]। শ্রবণ করুন। আপনি আমার উপকার করিয়াছেন। এইজন্ত আপনাকে আমি 
আম্মদান করিতেচি, গ্রহণ করুন। আমি মন্দারনাঁমক বিদ্যাধরের আত্মজা, নাম বিভাবরী। আমি 

আপনাঁকে বিদ্যাও প্রদান করিব, যাঁহাঁর প্রভাবে সমুদায় প্রাণির ভাষা! আপনার অনায়াসেই 

জ্ঞানগম্য হইবে। অতএব আপনি গ্রসাদাভিমুখ হউন। 
মা্কত্েয় কহিলেন, ধর্মজ্ঞ শ্বরৌচিঃ তাহাতে সম্মত হইলে, দ্বিতীয়া কন্তাও তাহাকে কহিল, 

ঘামার পিতা ত্রক্র্ধি পার কুমার্রক্ষচারী ছিলেন । সমুদায় বেদ ও বেদাঙ্গেও পারদর্শিতালাত করিয়া- 

ছিলেন। পূর্বে পুংস্কোকিলগণের মনোহর শবসংযোগে পরম মনোহর বসস্তকাল সমাগত হইলে, 

পুর্জিকান্তনা নামে বিখাত অগ্মর! সেই পরম মহাত্মা পারের সকাশে সমাগত! হইল এবং খমিকে 

বিষম-শরের বিবমশরের পথবর্ভাী করিল | তীহারই সংযোগে সেই অঙ্গার গর্তে এই মহাচলে আমার 
চর 



১৪৪ মার্কগেয় পুরাঁণ। 

জন্ম হইল । জননী আমাকে প্রসব করিয়াই, নির্জন অরণ্যে বিসর্জন করিয়া, গমন করিলেন। 
বাল! আমি ছিংজ-শ্বাপদ-সংকুল মহীপৃষ্ঠে পতিতা রথিলাম। সত্রম ! তদ্বস্থায় চজ্জের বর্ধমান 
কল! পান করিয়া, আমি অহরহ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলাম। তাহাতেই, মহাত্মা পিতা আমার 

গ্রহণ করিয়!, আমার এই কলাবতী নাম রাখিলেন। 
অলিনামক মহাপ্রভাব অসুর আমায় প্রীর্থনা করিয়াছিল। পিতা না দেওয়াতে, দে 

তাহাকে শাপ দিয়! বিনিপাতিত করে। তজ্জন্ত আমি অতিমাত্র নির্বি্ হইয়া, আত্মহত্যা- 
করণে উদ্যতা হইলে, ভগব!ন্ শত্ভুর সহধর্মিণী সত্যপ্রতিজ্ঞাশালিনী সতী আমাকে প্রতিষেধ 

করিয়া, কহিলেন, সুত্র! তুমি শোক করিও না। মহাঁভাগ ম্বরোচিঃ তোমার স্বামী হইবেন। 

মনু তাহার পুক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। নিধি সকল আদর সহকারে তোমার আজ্ঞা পালন 

করিবে এবং তোমাকে তোমার ইচ্ছামত বিত্ত দান করিবে। যে বিদ্যাবলে খীপ্রকার ঘটিবে, 
বংসে! তাহ! দিতেছি; গ্রহণ কর। এই বিদ্যার নাম পদ্মিনী। সকল দেবতাই ইহার সবিশেষ 
পুজা করেন। সত্যপরায়ণ। দক্ষহৃহিত। সতী আমারে এইপ্রকার কহিয়াছেন। আপনি নিশ্চয়ই 
সেই স্বরোচিঃ। কেন না, আপনি আমায় প্রাণদান করিয়াছেন। এইজন্য অদ্য আমি আপনাকে 
দেই বিদ্য! ও স্বকীয় বপু প্রদান করিব; প্রতিগ্রহপূর্ব্ক প্রাদবিতরণে অভিমুখ হউন। 

মার্কগয় বলিলেন, ম্বরোচিঃ কলাবতীকে কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবেক | অন্তর সেই 

অমরছাতি শ্বরোচিঃ বিভাবরী ও কল্গাব্তী উভয়ের স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে অনুমোদিত হইয়া, তাহাদের 
উভয়েরই পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎ্কালে দেববাদিত্র সকল নিনাদিত ও অগ্দরোগণ নৃত্য- 

পরায়ণ হইল। 
ইতি শ্বরোচির বিবাঁহ নাম চতুঃষট্টিতম অধ্যায়। 

পঞ্চষন্টিতম অধ্যাঁয়। 

মার্কত্েয় কহিলেন, অনস্তর অমরছাতি স্বরোচিঃ সেই পত়ীগণ সহিত রমণীয় কানন ও নিঝব 

শোভিত উল্লিখিত শৈলেন্ছ্রে বিহার করিতে লাগিলেন। নিধি সকল পদ্মিনীর বশবস্তিতাক্রমে 

রাশি রাশি মধুর মধু ও যাবতীয় উপভোগ-রত্ব আহরণ করিতে প্ররত্ত হইল। মহাভাগ ! তদ্ভিন্ 
তাহার বিবিধ বস্ত্র, মাল্য, অলঙ্কার, সুগন্ধি অনুলেপন, অতিশুত্র কাঞ্চনময় আসন এবং স্ুবর্ণময় 
ভাঙন ও দিব্য আভরণ মণ্ডিত বিবিধ শয্য। তাহাদের ইচ্ছামতে আনিতে আরম্ভ করিল। 

ল্বরোচিঃ এই রূপে সেই সকল পত্তীর সহিত সংমিলিত হইয়া, দিব্য গন্ধাদিতে স্ুরভিত সেই 

পর্বত স্বকীয় প্রভায় উদ্ভাসিত করিয়া, বিহার করিতে লাগিলেন । তাহারাও তাহার সহবাসে 

শবর্গে রমমাণ। দেবাগনার ন্যায় পেই শৈলোপরি বিহারপুরঃসর অতিশয় আহ্লাদ অনুভব করিলেন। 

ধর সময়ে কোন কলহংসী স্বরোচিঃ ও তদীয় পত্বীগণের তাদৃশ পরম প্রার্থনীয় দাম্পত্য-প্রণয়ে 

ৃহাবতী হইয়া, সপিলচারিণী কোন টক্রবাকীকে কহিল, এইঈ স্বরোচিই ধন্য ও অতিমার 

পুণ্যশানী। যেহেতু, যৌবনে পদার্পণ পৃথ্বক ঈদৃশী পরমপ্রণয়িনী সহধন্মিণীগণের সহিত 
অিলধিত ভোগ সকল সম্ভোগ করিতেছেন। এমন অনেক শ্লাঘনীয় যুবা আছেন, যাহাদের 

পত্তীর। সেরূপ শোতনীয়া নহে । সংসারে অল্পই পতিপত্রী অতথাত্র শোভ1 সম্পন্ন হইয়া! থাকে। 

কোন পতি স্ত্রীকে তাল বাসেন, আবার কোন স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসিয়! থাকে । কিন্ত 

পরম্পরের গাঢ়তর অগ্নরাগ আছে, এরপ দাম্পত্য অতীব হুল্লভ। এই স্বরোচিই ধন্য ।. যেহেতু, 

ইনি যেমন পন্ধীগণের মনোমত, পত্ীরাও তেমনি ইহার অতিমাজ্র প্রণয়ভাগিনী। যাহারা ধন্য, 

তাহাদেরই পরম্পর অনুাগ জঙ্গিয়! খাকে। - 

ক 



ষট্যপ্তিতম অধ্যায় ১৪৫ 

ফলহংসীর কথিত ঈরৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, চক্রবাকী নাতিবিশ্মিত মানসে তাছারে কিল, 

এ বাজি ধনা নছে। কেন না, অন্যস্ত্রীর সম্গিকটেও ইহার লজ্জ। হয় ন।। দেখ, এব্ক্তি অনা 

স্্রীকেই ভোগ কারক] থাকে) সকলের প্রতি ইহার মন ন।ই। সখি! যেহেতু, একমাত্র আধি- 
নেই চিত্তের অনুরাগ দন্গিবন্ধ হইয়া থাকে, সেইঠেতু, এব্ক্রি সকল ভার্ধযাতেই কিরূপে 

অন্ুবাগী হইতে পারে? বলিতে কি, এই দকল পত্বী যেমন ইহার বল্ঈভা নহে; সেইন্সপ 

এ ব্যক্রিও ইউ সকল পত্বীর প্রা।তভাজন নহে। তবে, এই সঙলকম্ত্রী, অন্তান্ত পারন্বন যেমন, 

তেমনি ধিনোদমাত্র । এ বাক্তি যদ ইহাদের সকলেরই প্রণয়ের পাত্র হয় তাহ! হইলে, কিজন্য 

প্রাণত্যাগ করে নাই। দেখ, এ যখন অপর স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে, তখন অন্ত স্ত্রী ইহার ধ্যান 

করিয়। থাকে। এ ব্যক্তি নিশ্চই খিদ্যাপ্রদানরূপ মুগ্য লইয়া, আপনাকে দালবৎ বিক্রয় 

করিয়াছে। নতুবা, বহু স্ত্রীর নায়ক কি কখন সগানরূপ প্রেমের প্রেমিক হইতে পাবে? 

কণহংপি ! আমার পতিই ধন্য এবং আমিও ধন্তা। দেখ, আমাদের পরস্পরের মন এক জনেই 

চিরকাল সংসক হইয়া আছে। ৃ 

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অপবাঁজিত স্ববোচিং নকল প্রাণির ভাষ। বুঝিতেন। সেইজন্য এই কণ| 

গুনিয়া, লজ্জিত হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, চক্রবাকী মত্যই বণিয়াছে ) মিথ নহে। অনন্ত 

শতবর্ষ অতীত হইলে, একদা পত্বীগণের মহিত সেই মহাশিরিতে বিহার করিতে করিতে গমুখে 

এক মৃগকে অবলোকন করিলেন । তাঁধার অবয়ব সুস্নিপ্ধ ও হ্পুষ্ট। লে আপনার অঙ্ুরূপ মৃগী- 

সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া. তাহাদের যৃখমধ্যে বিহার করিতেছে। মুগীরাও সকলে গ্রাণপুটক আক- 

ধরণপূর্বক তাহাকে আপ্রাণ করিতেছে। সে তদদর্শনে তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, তোনাদের 

লজ্জা নাই। অন্তত্র গমন কর। অরি স্থলোচনা ঘকল ! আমাকে এই ম্বরোচিঃ পাও নাই। 

আমার চরিত্র ইহার মত নহে। তোথাদের ন্যায় নির্শজ্বা অনেক আছে। াহাদেরই নিকট 

গমন কর। এক ্ত্রী যেমন বহু পক্ষের অন্গতা হইলে, শোকের অবজ্ঞাম্পদ হইয়া থাকে, 

সেইবপ, এক পুরুষ অনেক শরীর ভোগতৃষ্টির বিষয়ীভূত হইলে, হীন্তাম্পদ হয়। তাদৃশ 

পুকষের দিন দিনই ধর্ধক্িয়ার হানি হইয়া থাকে। কেননা, সে দর্ধদাই এক ভার্ধাতে আদক্ত 
ও অপর ভীর্ধযায় কাখাঁসক্ত হইয়া থাকে । অন্য যে ব্যক্তি তাদৃশ বা তথ্বং চরিতবিশিষ্ট এবং 

তজ্ন্ত পরলোকপরাস্মুখ হইয়া থাকে, তোমরা তাহারেই কামনা কর। তোমাদের ভদ্রলাভ 

ইউক। আমি ম্বরোঠির তুল্য নহি। 

ইতি মৃগবাক্য নাঁম পঞ্চবষ্টিতম অধ্যায়। 

8008 

ঘট যষ্টিতম অধ্যায়। 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন, হরিণ এইরূপে এসকল মৃণীকে প্রত্যাধ্যান করিতে আরম্ত করিলে, 

স্বরোচি: তাহা শ্রবণ করিয়া, আত্মাকে পতিতের ন্যায় বোধ করিরেন। মুনিসত্তম ! তখন তিনি 

পত্ীগণের সকলকেই ত্যাগ করিতে রুতসক্কল্প হুইলেন। চক্রবাকী ও মূগ উভয়্কর্তৃক এরূপ অতি- 

হিত এবং মুগচচ্চায় জগুপ্দিত হওয়াতে, তাহার তাদৃশ সংকর সমুখিত হইল। কিন্তু পুনরায় 

পড়ীদের সহিত মিপিত হুইবামাত্র, কাম অতিমাত্র প্রবণ হইয়া উঠিল) সমুদায় নির্েদবাক্য 

দূরে বিপঞ্জন করিগ্না, ষট্শতবর্ষ তাহাদের সমগিব্যাহারে বিহারে যাপন করিলেন । তাহার বুদ্ধি 

খদাধ্যগুণে ভূষিত ছিল । সেইজন্ত ধর্দের কোনরূপ বাধাত সা করিষা, ধর্শাশ্রিত ক্লিয়াকগা" 

এ ১৯ শশিল 
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পের 'অনুষ্ঠানসহকাঁরে তাঁহাদের সঠ্তি বিষয়সস্তোগে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কাঁলসকরে 
তাহার তিন পুত্র উদ্ভূত হইল। তাহাদের নীম বিজয়, মেকনন্দ ও প্রভাঁব। তম্মধো ইন্দীবরাত্মজা 
মনোরনা বিজয়ের, বিভাঁবরী মেরুনন্ের ও কলাবতী প্রভাবের জনয়িত্রী। শ্বরোচিঃ পদ্ষিনী 
নাঁমে যে সব্বপ্রকার ভোগন্গথের সাধনভূত। বিদ্যা লাভ করেন, তত্প্রভাবে পুত্রত্রয়ের জন্ত পুরত্রয় 
কল্পনা করিয়া, বিঞ্জয়নাঁমক পুত্রকে প্রথমে প্রাঁচী দিকে কাঁদকপে পর্বতের উপরি বিজয়নাঁমক 
উৎকৃষ্ট পুর প্রদান করিলেন। অনন্তর উদীচী দিকে মেরুনন্দের জন্য নন্দবতীনামে পরমপ্রশিদ্ধি- 
শাপিনী, অত্যুচ্চবগ্র-প্রাকার-শাছিনী পুরী প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তৃতীয় পুত্র কলাবভীননান গ্রভাঁবের 
জন্য দ্ষিণাপথসমাশরিত তালনামক পুর সংস্থাপন করিলেন । 

এইরূপে পুরুষগ্রবর শ্বরোঠিঃ পুত্রদিগকে তত্তৎ পুরে নিবেশিত করিয়া, পত্ধীদিগের সহিত 
পরমমনোহর প্রদেশ সকলে বিহার করিতে লাগিলেন। একদা অরণ্যে গমন ও ধনুর্ধারণপূর্ববক 
বিহার করিতে করিতে, অঠিদূরগামী এক বরাহকে দশন করিয়া, ধন্ু আকর্ষণ করিলেন। তৎ- 
গণাৎ কোন হরিণাঞ্গন। অভ্যাগতা হইয়া, বারগ্থার বগিতে লাশিল, প্রসন্ন হউন, আমার প্রতিই 
শর পাঠিত করুন। অদ্য ইহক বিনাশ করিয়া, কি হইব? আশু আনাকেই বিনিপাতিত করুন। 
আপনার পরিত্তান্ত শর আমাকে ছুঃখ হইতে মুক্ত করিবে । 

স্বরোচিঃ কহিলেন, তোমার শরীরে ত কোনরূপ রোগই দেখিতে পাঁইতেছি না। তবে তুমি 
কিকারণে গ্রাণপরিহারে অভিলাধিণী ইইয়াছ? 

মৃগী কিল, যেব্যক্তির হৃদয় অগ্য রমণীগণের প্রঠি আমক্ত, তাঁহাতে আমার মন বদ্ধ হই- 
য়াছে। তাগার বিরছে আমার মৃত্া উপস্থিত। ওঁধধ আরকি আছে? 

স্বরোচিঃ কহিলেন, ভীরু! কে তোমার প্রতি কামনাঁপর নহে ? তুমিই বা কাধার প্রতি 

সাগ্ুরাগ! হইয়াছ ? যাহাঁকে না পাওয়াতে, নিজের প্রাণপরিত্যাগে উদ্যত হুইয়াছ ? 

মুণী কিল, আপনার মঙ্গল হউক। আপনাকেই আমি কামনা করি। যেহেতু, আপনিই 
আমার মন হরণ করিয়াছেন। এই কারণেই আমি মৃত্যুকে বরণ করিতেহি। অতএব আমার 
গ্রতি শর নিয়োগ করুন। 

স্নরৌচিঃ কহিলেন, "অয়ি চঞ্চলাপাঙ্গি ! তুশি মৃগী, আর আমরা মনুষু। অতএব তোমার 

সহিত মাদৃশ মন্রযোর কিরূপে সমাগম হইতে পাঁরে ? 
মৃণী কহিল, ঘি আমার প্রতি আপনার চিন্ত অন্থুরাগবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাহইলে, আমারে 

'আপিঙ্গন করন। যদি আপনার মনে কোঁনবপ অসাঁধুভাঁব না থাকে, তাহাহইলে, আমি আপ- 
নব যাহা ইচ্ছা, তাহাই সাধন করিব। আপনি আলিঙ্গন করিলেই, আমি অতীব সম্মীনিতা 

বোধ করিব। 
মার্কেয় কহিলেন, তখন সেই স্বরোচিঃ হরিণাঙ্গনাকে আশিঙ্গন করিলেন। তৎকর্তৃক 

আলপিঙ্গিতামীত্র সে তৎক্ষণাৎ দ্রব্য দেহ ধারণ করিল। তত্দর্শনে স্বরোচিঃ বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়া, 
লিজ্ঞানা৷ করিলেন, তুমি কে? হরিণী প্রেম ও লজ্জাবণে গদ্গদভাষিণী হইয়া কথিতে লাগিল, 
আমি এই কাননের দেবতা । দেবগণ আমারে অভার্থন! করিয়াছিলেন, তোমাকে আমার গর্ভে 
মন্ুর জন্ম দান করিতে হইবে । অয়ি মহাঁমতে ! আমি দেবগণের বচনাগ্লাঁরে বশিতেছি, আপনি 

আমার গর্ভে ভূলৌকের পরিপাক মন্থুর উৎপাদন করুন। আমিও আপনাতে প্রীঠিমতী হইয়াছি। 
মার্কণ্ডেয় কঠিলেন, শ্বরোচিঃ তাহার গর্ভে আত্বার স্তায় তেজঃপুঞ্জশরীরী সর্বিধ-সুলক্ষণ- 

সম্পন্ন পুত্র ততক্ষণে উৎপন্ন করিলেন । পুল জন্মিবামাত্র, দেবকাদ্য সকল বাদিত হইয়া উঠিল; 
শন্র্বপতিরা গান আরম্ভ করিল ও অগ্পরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল; হম্তভী সকল শীকরআবে 

প্রবৃত্ত হইল এবং তপোধন খ্ষিগণ ও দেবগণ সমস্তাঁৎ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন । তর্দীয় 

তেজঃ পর্যযবলোকন করিক়া, পিতা স্বয়ং তাঁহার নাম হ্যতিমান্ রাখিলেন। কেনন।, তদীয় তেদে 
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সমুদায় দিক্ বিদোোতিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই ছ্যতিমান্নামক মহাবল পরাক্রান্ত বালক 
শ্বরোচির পুত্র, সেইহেতু শ্বারোচিষ নাঁমে বিখ্যাত হইলেন । 

অনন্তর. স্বরোচিঃ কোন সময়ে রমণীয় গিরিনির্ব:র বিহীর করিতে করিতে হংসদম্পভীকে 
অবলোকন করিলেন। তন্মধো হংসী বারংবার স্বামীর প্রতি অঠিলাষপরবশা হওয়াতে, হুংস 
তাহাকে কহিতে লাগিল, আত্মাকে সংযত কর। আর কেন? আমি অনেককাঁল তোমার সহিত 
বিহার করিয়াছি। তোমার চরম বয়দ আদন্ন হইয়াছে। সর্বকাঁল ভোগ করিয়া, আর কি 
হইবে? অয়ি জ্লচরি ! তোমার 9 আনার উভ"য়রই পবিতাগের কাল উপস্থিত হইয়াছে । 

হংসী কথিল, এই জগৎ সর্কধবিধ ভোগের জন্যই কষ্ট হইয়াছে। অতএব ভোগের আবার 
অকাঁল কি? দেখ, ব্রা্গণেরাও ভোঁগের জন্যই আত্মলংঘমপহকারে যজ্ঞ সক'লর অনুষ্ঠান করেন | 
বিবেকিগণও দৃষ্ট ও অদৃ্ ভোগ সকল কামনা কবিযা, দান ও পুণাধন্্ সকলের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হন। অতএব- তুমি কিজন্য ভোগন্ুখে বীতন্পৃহ হইতেছ ? দেখ, ভোগ মহুষ্যের চেষ্টার ফল। 
এ বিষয়ে বিবেকী, সংযভাত্া ও পশুপক্ষী, সকলেই সমভাববিশিষ্ট | 

হংস কহিল, যাহারা ভোগস্থখে আঁসক্তচিত্ত এবং বন্ধুগণণ অনুরাগসম্পন্ন, তাহাদের মতি 
কখন কি পরগার্থপথের অগ্রসারিণী হইতে পাঁ'র? দেখ, বন্য গজসমহ যেমন সরংপন্কার্ণবে 
মগ্ন হইলে, ভীর্ণ হয়, সেইবপ প্রানিযানেই পুত্র, মিত্র ও কলত্রে আঁসকিবশতঃ অবগন্প হইয়া 
থাকে। ভদ্রে! তূমি কি দেখিতেছ না, এই স্ববাটিঃ বাল্যকাল হইতে অগ্ুরাগবদ্ধ ও তরিবদ্ধন 
কামসংসক্ত হওয়াতে, স্লেহীন্বকর্দমে মগ্ন হইযাছিল। পবে যৌবনে পদার্পণ করিয়!, পত়্ীগণের 
প্রণয়ে এবং সম্প্রতি পূল্ন ও নপ্তবর্গেব জেতে ইহাঁন মন মগ্র হইয়া উঠিয়াছে ; কিকপে উদ্ধার 
প্রাপ্ত হইবে? অয়ি জলচবি ! 'আামি স্বরোচিব তুল্য স্ত্রীর বাধা নহি। আনার বিবেক জন্িয়াছে। 
সেইজন্য সম্প্রতি ভৌগস্থথে বিশিবুন্ত হইযাছি। 

মার্কগেয় কহিলেন, পক্ষীর এই কগা গুনিয়া, উদ্বেগের উদ্রেক হগযাঁতে, শ্ববোচিঃ প্ী- 
পিগকে লইয়া, তপশ্চরণার্থ অন্ততর 'তপোঁবনে গমন করিলেন । সেই উদার-দী তথায় ভার্যযাগণের 
সহিত কঠোর তপস্তা করিয়া, সর্বতোঁভাবে নিষ্পাপ ও নিষফলঙ্ক হইয়া, অমল লোক সকলে 
সমাগত হইলেন। 

যেহেতু 

ইতি স্বরোচির পুণ্যলোৌকলাত নাম যট্বষটিতম অগ্যায়। 

সপ্তষ্টিতম অধ্যায়। 

মার্কগেয় কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ ব্রঙ্গা স্বরোচির পুজ ছ্যতিমাঁনকে প্রজাপতি মনুর পদে 

প্রতিষ্ঠিত করিলেন । তীয় মন্বস্তর শ্রবণ কর। সেই মম্বন্ত:র যে সকল দেবতা ও খধির আবি- 

ভাব হয়, তাহার যে লকল পুর জন্মে এবং যাহার! রাগপদ্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাদের ৪ বৃস্তাস্ 

বপলিতেছি, শ্রবণ কর। পারাবত ও ভুবিতগণ দেই মন্বন্তরের দেবত! এবং ইঞ্জের নাম বিপশ্চিৎ। 

উর্জ্জ, স্তপ্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ধাধভ, পিশ্চর, অর্ধব.রান্ এই সাত জন হাঁচান ধষি । চিক ও 

কিস্পরুধাদি মহাস্থারা ঠাহার পুত্র। ইহারা সাতঙ্জনেই জবি গুল-বীগ্যম্পর 9 পথিবীপরিপাপক 

হিলেন। যত দিন তীহার মন্বন্তর হিল, তত দিন তার বংশপরম্পরা এই সমগ্র বগনঠা 

ভোগ করিয়াছিলেন। তদনস্তর দ্বিতীয় মন্বস্তরের আরম্ত হয়। শ্বরোচিঃ 'ও তাহার পুর, 

উভয়ের জন্ম ও চরিত্রকথা শ্রন্ধাপহকারে শ্রবণ করিলে, সকগ পাপের শান্তি হইয়া খা ক। 
ইতি স্বারোচিষ মন্বন্তর নাগ সপ্টযষ্টিতম অধ্যায়। 
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ক্রৌষ্টুকি কহিলেন, ভগবন্! আপনি ম্বরোচি ও তদীয় পুত্র উভয়েরই জম্ম ও চরিতকথা 
এবং সেই পর্ধভোগসাধনী পন্মিনীনায়ী বিদ্যা, সমুদয়ই সবিস্তার আমার নিকট বর্ণন করিলেন। 
অধুনা, সেই বিদ্যার আশ্রিত নিধি সকলের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করুন। গুরো! যে 
আটটা নিধি আছে, তাহাদের শ্বরূপ ও দ্রবযনংস্থিঠি আপনার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিতে আমার 

' সবিশেষ ইচ্ছা! হইতেছে । 
মার্কগেয় কহিলেন, পন্মিনীনায়ী সেই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী । নিধি সকল তাহার 

আশ্রিত। তাহা বপিতেছি, শ্রবণ কর। পদ্ম, মহাঁপন্ন, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নন্দ, নীল, শঙ্খ, 
এই আট নিধি । খধ্ধির আবিভাব যেখানে, ইঠাঁদের ও আবির্ভাব সেখানে এবং সেখানেই দিদ্ধির 
আবিতাব হইয়া থাঁকে। ক্রৌ্টকে ! এই আাট নিখির বিধয় তৌথার নিকট বলিঙ্গাম। দেবগণের 
গ্রসন্নতা ও সাধুগণের সেবা এই দ্বিবিধ উপায়ে ইহাঁদের দৃষ্টি হইলেই, লোকের দর্ধদা বিস্তাগম 

হয়। ইহাদের যাঁদৃশ স্বরূপ, তাহাঁও বপিতেছি, শ্রবণ কর। 

দ্বিজ। পন্মনামক প্রথম হবি ময়ের অধিকৃত। তাহার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রপরম্পরা 
ক্রমে নিত্য এই নিধির ভোগ হইতেছে। পুরুষ এই নিধি কর্তৃক অধিঠিত হইলে, দাখ্িণাসার, 
সত্বাধার ও পরমভোগশালী হইয়া থাকে । যেহেতু, এই পিবি স্বত্বগুণে অশিষ্টিত। ইঠাঁর প্রভাবে 
স্বর্ণ, রূপ্য ও তাআঁদি যাবতীয় ধাতুর ভূরিপরিমাঁণে ভোগ ও ক্রয় বিক্রয় বিনি্পন্ন হইয়া! থাকে 

এবং নিত্য দঞ্ষিণাসহ যক্ঞ সকলেরও অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। তদ্বাতীত, লোকে তদগত্ত 
চিত্তে নভা ও দেবাঁলয় সকপও প্রতিষ্ঠা করে । 

অন্যতর মিধির নাম মহাঁপল্প। ইহাঁও সত্বগুণের আপার । ইহার অধিষ্ঠান যেখানে, সেখানে 

লোকে হ্বত্বপগ্তণগ্রধান হইয়া থাঁকে এবং সতত পদ্মরাগাি রত্ব, প্রবাল ও মুক্তা সকলের ভোগ ও 

. তাহোদের ক্রয় বিক্রয্ন করে এবং স্বয়ং যোগশীল হইয়া, জন্মগ্রহণপুর্ধক যোগশীলদিগকে তৎসমস্ত 

দান ও তাহাদের আবসথ সকপ সংস্থাপন করিয়া থাকে । তাহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশপরম্পরাও 
তাঁহার সমান চরিত সম্পন্ন হয়। এই নিধি তাহার সণ্ পুরুষকে ত্যাগ করে না। 

ইহার পর মকর নামে তমংপ্রধান নিপি, যাহার প্রাত দৃষ্টি করে, সে সুশীল হইলেও, তম:- 

গ্রধান হইয় থাঁকে |. তাঁহার বাঁণ, খডগা, খষ্টি, ধনু ও চর এই সকলের ভোঁগ এবং নরপতিগণের 

সহিত মিত্রতা জন্মে । যাহারা শৌর্যোপজীবী এবং যাহারা নরপতিগণের প্রিয়, তাহাদিগকেই 

সে ধ্সকপ দিয়া-থাকে এবং শন্ত্র সকলের ক্রয় বিক্রয়েই তাহার শ্রীতি জন্মে; অগ্ত বিষয়ে নহে। 

তাহারই কেবল গুরূপ হয়.১-তাহার বংশপরম্পরায় সেরূপ ঘটে না। সে দ্রব্যের জন্য দন্যুহস্তে ও 

সংগ্রামে বিনষ্ট হুইয়া থাকে । 
অনস্তর কচ্ছপনামক নিধি । এই নিধিও তমঃপ্রধান। সেইজন্য যাহার প্রতি ইহার দৃষ্টি 

হয়, তাহারও স্বভাব তমঃগ্রধান হইয়া থাঁকে। সে পুণাপরম্পরার অনুষ্ঠানগ্রসঙ্গে অশেষবিধ 

বাাগারে প্রবৃত্ত ও গন্তা্তদিগকেও তাঁগাতে প্রয়োজিত করে ) কাঁহ্িই প্রতি তাহার বিশ্বাস হয় 

নাঁ। কচ্ছপ যেমন আগনার সমস্ত অঙ্গ সংহরণ করে, সে সেইরূপ আয়ন্তচিত্ত হইয়া, লোকের 

চিত্বদংহরণপূর্বক আত্মভাঁব গোপন করিয়া, অবস্থিতিকরে। সে যেমন বিনাশভয়ে কোন বস্তই 
কাহাকে নেয় না, তেমনি আপনিও ভোগ করে না । সমন্তই ভূমিতে পুতিয়া রাখে। এইনিমিত্ত 

একপ্ররুষমীত্রভোগ হইয়া থাকে । : 
সুকুন্দনায়ক অন্য যে নিধি গানে, তাহা রজোখুণময়। ছি! তাহার দৃষ্টি হইলে, লোকেরও 
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হাব রঙ্গোথণময় হইয্বা থাকে । সে বীণা, বেধু, মৃদক্গ ও ক্মাতোদ্য সকল সম্ভোগ এবং গায়ক ও 
কদিগকে বিত্ত প্রদান: করিয়া থাকে। দ্বিজ! তদ্বাতীত, সে ব্যকি বন্দি, হত, মাগধ ও 
ট্দিগকে অংর্নিশ ভোগা বস্ত প্রদান ও তাঁহাদের সহিত স্বয়ং ভোঁগ করে। কুলটা ও তদ্বিধ 

ঠান্ত বাঞ্চিগণে তাখার বিরতি জন্মিয়া থাকে। এই নিধি যাঁহীকে তজ্না করে, সে একেরই 
হইয়া থাকে। 

নন্দনামক মহানিধি রজ ও তম উভয় গুণময়। ইহার দৃষ্টি হইলে, লোকের রাশি রাশি সমূ- 
ধাতু, রত, পুণ্য ও ধান্তাধির সংগ্রহ ও ভোগ হইয়! থাকে এবং পর্দ! সে তাহারই ক্রয়. 
কয় করে। স্বজন, আগত, অভ্যাগত, মকলকেই সে আশ্রয় প্রদান করে। মহামুনে ! তাহার 
মাত্রও অপমানোক্তি সহ হয় না। তাহারস্তব করিলে, সে পরম প্রীতিমান্ হইয়া, যে যাঁহ। 
মনা করে, তাহাকে তাহাই প্রদান করে এবং মৃদূত্ব অবলম্বন করিয়া থাকে। সেব্যক্তি বন্ 
্যার পতি হয়। সেই-সকল প্ধী পরমন্ধপপৌন্দধ্যশাঁপিনী ও সন্তানপ্রমবিনী হইয়া থাকে। 
হার সাত পুরুষ এই নিধি ভোগ করে। সত্তম! এই নিধি অষ্ট ভাগে প্রবর্দিত হইয়া, সমুদায় 
₹ষের দীর্ঘ যু বিধান এবং বন্ধুগণের ও দূর হইতে উপাগভ বাঞ্চি সকলের তরণপোধষণ করিয়া 
কে। কিন্ত পরলোকে ইঠাঁর আদর জন্মে না এবং সহবাপিগণেও শ্নেহের উদ্ভব হয় না। পূর্বনিত্র- 
গকে শৈধিল্য ও অন্তান্তদিগকে প্রীতি করিয়া থাকে । 
নীলনামক মহানিধি সত্ব ও রজ এই উভয়বিধ গুণ ভজন করে। তাহার দৃষ্টি হইলে, লোক- 

স্বভাব এরূপ সত্ব ও রজোগুণময় হইয়া থাঁকে। মুনে! সে বাক্কি রাশি রাশি বস্ত্র, কার্পাঁস, 
ঘাদি, ফল, পুষ্প, মুক্তা, বিদ্রম, শঙ্খ ও শুক্ি প্রভৃতি ও অন্তান্য জলজাত দ্রব্য এবং কাষ্ঠাদি 
ঠান্ত দ্রব্য সকল ভোগ ও তাহাদের ক্রয় বিক্রয় করে। অন্তর তাহার অন্থরাগ জন্মে না। সে 
ঢাগ, পুক্ষরিণী ও আরাম সকলের প্রতিষ্ঠা, নদী সকলের সেতু নির্মাণ ও বৃক্ষ সকলের রোপণ 
বং অগ্নলেপনম ও পুম্পাদ্দি ভোগ করিয়। থাকে । এই নীঙনাঁমক নিধি পুরুষত্রয় ভোগ হয়। 
শঙ্খনামে অন্ত যে নিধি আছে, সে রজস্তমোময়। সেইজন্য তাহার অধীশ্বরও তদ্গুণময় 

'যাথা.ক। ইহা একপুক্ষমাঁর ভোগ করিতে পাঁরা যায়? দ্বিতীয় পুরুষ নহে । এই গিধি যাহার 
ঃগত হয়, তাঁহার স্বভাব চরি হাদি যেরূপ হইয়! থাকে, শ্রবণ কর। সে একাকী নির্যু অগ্ন নিজে 
স্টঁতকরিয়!, ভক্ষণ ক.র এবং দিব্য বন্ত্রপরিধান করিযা থাকে । তাহার পরিঞ্রনেরা করদর্ধ্য 

॥ তক্ষণ ও কুৎ্পিত বন্দি ধারণ করে। নে সর্বাদা আত্মপোষণ-পরায়ণ হইয়া, গুলৎ, ভাঁধ্যা, 
তা, পুজ্র ও বধূ প্রভ়ৃঠিকে দান করে না। এই রূপে শিখি সকল মনুষাদিগের অর্থদেবতা এবং 
শূৃষ্টবশতঃ মিশ্রভাঁববিশিষ্ট ও স্বভাবান্থযায়ী ফলগ্রদ হইয়া থাকে । ফলতঃ, ইহাদের দৃষ্টি-, 
হেই লোকে ইহাদের অন্ুরূপ-স্বভাঁববিশিষ্ট হয়। সাক্ষাৎ শ্রীক্জপিণী পন্মিণী ইহাদের দকলেরই 
গরি আধিপত্য করেন। 

ইতি নিধিনির্ণর় নাম অষ্টযতিতম অধ্যায়। 



একোনসপ্ততিতম অধ্যাঁয়। 

ক্রোষ্টকি কহিলেন, বর্ন! আপনি আমার নিকট ম্বারোচিষ মন্বস্তর ও আমার পিজ্ঞাসিং 
অষ্টপিধির বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্বক বর্ণন করিলেন। পূর্বেই স্বায়স্তুব মন্বস্তরও কীর্তন করিয়াছেন 
অধুনা উত্তমনামক তৃতীয় মন্বস্তর বর্ণন করুন। 

মার্কখেয় কংিলেন, উত্তীনপাদের পুক্র উত্তম নামে বিখ্যাত। স্ুরুচি তাহাকে গর্ভে ধার, 
করেন। তিনি মহাঁবলপরাক্রমবিশিষ্ট, ধন্মীতআা, মহাঁতা ও পরাঁক্রম-ধন রাজা ছিলেন এব 

তান্ুর সায়, পরাক্রম-বিস্তারপৃর্বক সকল ভূতকেই অতিক্রম করিয়া, শোভমাঁন হইয়াছিলেন 
অফ়ি মহামুনে ! শক্র, মিত্র. পুর, পুক্র, সর্বাত্রই তাহার মমভাব এবং ধর্দের প্ররুত স্বরূপ তীঠা, 

- পরিজ্জাত ছিল। তিনি ছুষ্টের যম ও শিষ্টের সোঁমবৎ ছিলেন । ইন্দ্র শচীর গ্ভায়, চিনি বন্রতনয় 
বহুলার পাণিগ্রহণ করেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এ বহুলা যেমন অতীব প্রতিপত্তিশাপিনী ছিলেন, সেই 

রূপ স্বামীর মন, রোহিণীতে চক্দ্রের গ্গায়, তাহাতে অঠিমাঁর স্সেহবিশিষ্ট ও নিহিভাম্পদ হইয়াছিল 
বহুল! ভিন্ন, অন্য কোনরূপ প্রয়োজনেই তাহার চিত্ত আঁপক্ত হইত না। এমন কি, সেই ধর্মাবিং 
উত্তীনপাদতনয় স্বপ্নেও তদাসক্তচিন্ত ছিলেন এবং সেই পর্কাঙ্গস্থন্বরী ললনার দর্শন করিয়া অব 
গাত্রে স্পর্শনদীন করিতেন এবং সেই গাত্রস্পর্শেই তন্ময় হইয়াছিলেন। তাঁঙাঁতে, সেই ললন 
শ্রুতিকটু বাঁকাণ্গ্রয়োগ করিলেও, রাঞ্জাকে অতি মধুর লাগিত এবং যৎপরোনান্তি অপমান করি 
লেও, প্রভূত নম্মান বপিয়া তীহাঁর বোঁধ হইত। তিনি উৎকৃষ্ট মাল] ও আঁভরণ দাঁন করিলেও 
সে তাহাতে অবজ্ঞা করিত এবং রাঁজা বরাঁগবপানে প্রবৃত্ত হইলে, তীহার সাক্ষাৎ অঙ্গপীড়ার ন্যায় 
উঠিয়া যাইত। তিনি ভোজন করিবার সময়ে করধারণ করিলে, সে ক্ষণমাত্র সামান্ত ভোজ? 
করিত; তাহাও আবার অতীব আহলাদের সহিত নহে। বাঁজা এইরূপে অনুকূলচাঁরী হইলেও 
সে প্রতিকূল ব্যবহার করিত। তথাপি রাজ! তাহার গ্রাতি অঠিমাত্র গ্রভৃততর অনুরাগ স্থাঁপ' 
করিয়াছিলেন। 

অনন্তর রাঁজা এক দিন মদদ পাঁন করিতে করিছে, আদরসহকারে স্থুরাপূত পানপাত্র ছে 
মনধিনীর হস্তে প্রদান করিলেন। ততকালে প্রধান প্রধান বেগ্তাগণ তথায় উপস্থিত থাকিয়া 
মধুর স্বরে তত্পর চিত্তে গান করিতেছিল। অন্তান্য ভূমিপালবর্গও তথায় সমবেত ছিলেন 

তাহাদের সমক্ষে রাল। পানপাত্র দান করিলেন। কিন্তু সে সুরাপাঁনে পরাজ্মুখী হইয়া, সেই পাও 
গ্রহণে ইচ্ছ। করিল না। উপস্থিত নরপতিরা এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন । মহিষীকে তি 
ভাল বাপিতেন। কিন্তু মহিষী তাহার প্রতি বীতরাগা ছিলেন। সেইগন্থ তাহাকে প্রত্যাথ্যা? 

করিলেন। রাঁজ! তন্নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া, দ্বারপাঁলকে মাহ্বান করিয়া, উরগের স্তায়, নিশ্বামভার 
পরিহারদহকা:রে বগিতে লাগিলেন, তুমি এই দুষ্টহদয়াকে বিজন বনে লইয়া! গিয়া, অবিলঘে। 

ছাড়িয়া! দিয়া আইদ। আমার কথায় কোন বিচার করিবার আবগ্তক তা নাই। 
মার্কেয় কহিলেন, তখন দ্বারপাল রাজার কথায় কোনপ্রকার বিচার না করিয়া, তাহা; 

অনুদরণপুর্ধক সেই ন্ুত্রকে স্তন্দনে আরোপিত করিয়া, বনে ছাড়িয়াদিল'। নরপতি কর্তৃক অরণে 

পরিত্যক্তা হইয়া, তাহার দৃষ্টির বহ্ভূ্তি। হইলেন, ভাবিয়া, মহ্ষী পরম অনুগ্রহই বোধ করি 

লেন। এপ্দিকে মহিষীর অগ্নুরাগার্তি দছনে মন দহ্মান হওয়াতে, রাজা! আর পত্ধ্যস্তর পরিগং 

করিলেন না। অতিমাত্র নির্ধিধ হইয়া, অহরহ তাহারই ম্মরণপ্রসঙ্গে যাপন করিতে লাগিণে 

এবং তদবন্থায় ধর্দান্ুসারে প্রজাপাপননহকারে নিজ রাজ্য শাসন করিতে আরম্ত করিলেন। 



একোনসপ্ততিতম অধ্যায় । ১৫১ 
এই রূপে তিনি ওরস পুত্রের স্যায়, পিতৃবৎ প্রজাপালনে প্রবৃত আছেন, এমন সময়ে কোন 

গণ আার্ধ চিত্তে আগমন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, মহারাজ । আমি অতিমাঞ আর্ত হইয়াছি। 
'পিতেছি, শ্রবণ করুন। দেখুন, রাজা ভিন্ন অন্ত কেহই গোঁকের আহ্তিত্রাণে সমর্থ হয় না। আমি 
নাধিতে ঘুমাইয়া ছিলাম। আমার গৃঙের ঘার খোলা ছিল। এই স্থযোগে কোনও ব্যক্তি আমার 
দ্রীকে হরণ করিয়াছে । অনুগ্রহপূর্ধক তীহাকে আনিয়া দেন। 

রাজা কহিলেন, দ্বিজ ! আপনি জানেন না, কোন্ ব্যক্তি *রণ করিয়াছে এবংঃকোণায় বা 
ইয়া গিয়াছে। অতএব কাহার বিক্দ্ধে যাত্রা করি এবং কোথা হইতেই বা আপনার পত্ভীকে 
আনয়ন করিব? 

ব্রাহ্মণ কছিলেন, রাজন্! রাখিতে দ্বারদেশে কপাট বদ্ধ করিয়া, ঘুমাইয়! থাকিলে, কেহ 
দি কাহারও ভাঁধ্যা:ক হরণ করে, তাহা কি আপনি জানিতে পারেন ? দেখুন! আপনি আম! 
দেরনিকট বড়ভাগ গ্রহণরূপ বেতন লইয়া, সকলের রক্ষা করিয়। থাকেন। সেইন্ন্ত কলে 
নিশ্চিজ হইয়া, নিদ্রা যাঁয়। 

বাজী কহিলেন, আমি আপনার ভার্ধ্যাকে কথন দেখি নাই। অতএব কাঁথার রূপ, দেহ, বয়ল 
ওস্বত্রাবচরিতাদিই ব। কিরূপ, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন। 

্রান্মণ কহিলেন, রাজন্! তাহার নেত্র কঠোর দেহ অতি উন্নত, বাহু হ্ম্ব, আনন কশ ও রূপ 
বিরূপ; আমি তাহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি বাস্তবিকই এরপ। তাহার কথা অতি কর্কশ ) 
তিনি স্্শীলা নহেন। সাঁতিশয় অপ্রিয়দর্শনা | আমি এই শিজ্ধ ভার্ধ্যার পরিচয় প্রদান করিলাম । 
রাজন! ভাঙার প্রথম বয়ন কিনব পরিমাণে অতাত হইয়াঃছ মাত্র। আমার ভা্ষ)] নিশ্চয়ই 
ভারশ-বূপশাপিনী। আমি সত্যই বগিপাম। 

রাঞ্জ। কহিলেন, ব্রদ্ধন!, আপনার আর তাদৃশী ভার্ধযান্ব প্রয়োজন নাই । "আমি আপনাকে 
অন্ত ভাঁ্যা প্রদান করিব । দেখুন, পত্রী সর্ব লগণ-শালিনা হইলেই, সখ সমুস্তীবন করেন এবং 
আপনার ভাধ্যার ম্যায় হইলেই, ছুঃখের হেতু হইয়া থাকেন। ছ্ুদ্দর ূপ ও সুশীণতা এই উভয়ই 
কল্যাণের হেতুভৃত। সেইজপ্ত, রূপ ও শীল বিহীন। হইলে, ভাগ্যাকে ত্যাগ করা খিধেয়। 

ব্রাঙ্ণ কহিলেন, রাঞ্জন্! ভার্ধ্যাকে রঞ্চা করা সর্বথ! কর্তব্য, এইরূপ উৎকৃষ্ট লোকপ্রবাদ 
কি প্রচশিত নাই ? দেখুন, ভাঁ্ধযাকে রক্ষা করিলে, প্রজার রক্ষা করা হয়। নরেশ্বর! আত্মা 
পূত্রবূপে ভাধ্যাতে জন্মগ্রহণ করেন । সেইজন্য ভার্ধযার রঙ্গ করা কর্তব্য। পুনশ্চ, প্রঙ্জার রক্ষা 
করিলে, আত্মা রক্ষিত হইয়! থাঁফেন। তাহার রক্ষা না করিলে, বর্ণনংকর সংঘটিত হয়। তগি- 
বন্ধণ, পূর্বতন শিতৃপুরুষগণ স্বর্ণ হইতে অবঃপতিত হইয়। থাকেন । যাহার ভাধ্য। নাই, তাছার 

অন্থুদিন ধর্মহাঁণি হইয়া থাকে । নিত্য প্রিয়ার বিভ্রংশবশতত তাহাকে পঠিত হইতে হয়। রান! 
সেই ভার্যযাতে আদার সন্ততি জন্মিবে। সেই সন্ততি আপনাকে ষড়ভাগ দাঁন করিয়া, ধর্ম 
নঞ্য করিবে। প্রভে ! এই কারণেই আমি নিজপত্রীর রূপগুণাধি নবিশেষ বর্ণনা করিণাম। 

এগণে তাহাকে আনিয়া দেন। যেেতু, আপনি রক্ষা করিবার জন্তই আছেন। 
মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাঙ্গা কাহার এবংবিধ বচন শ্রবণ ও মবিশেষ পর্যযালোচনপূর্বক সর্ববিধ- 

উপকরণসম্পন্ন মহারথে আরোহণ করিলেন এবং তৎসহায়ে ইতস্ততঃ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে 
পাগিলেন। অনন্তর মহারণ্যে রমণীয়,তাপদাশ্রম দর্শন করিয়া, তথায় অবশুরণপুর্ববক প্রবিষ্ট হইয়া, 
অবণোকন করিপেন, খবি কুশীননে উপবেশন করিয়া,স্বীয় তেজে যেন জপিতেছেন। রাজাকে 

ননাগত দেখিয়া, তিনি ত্বরান্বিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ উত্থান ও স্বাগতবাদ সহকারে তাহার সভাঞন 
করিয়া, শিষ্যকে কহিলেন, অর্থ্য আনয়ন কর। শিষ্য তাহাকে ধাঁরে ধীরে বলিলেন, ইন্াকে কিরূপ 
অর্ঘ্য প্রদান করা যাইবে, আজ্ঞা করন। আপনার আজ্ঞা সবিশেষ বিচার করিয়া, তদগ্ছরপ অনুষ্ঠান 

করিব। তখন মংধি রাজার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, সম্ভাষণ ও আমন দান দ্বারা সম্মান রঙ্গ 



১৫২ মার্কণেয় পুরাণ। 

করিলেন। অনন্তর বলিতে লাগিলেন, আপনি কিজন্ত এখানে আসিয়াছেন ? আপনার অভিগ্রা 
কি?রাঁজন্। আমি জানি, আপনি উত্তানপাদের পু উত্তম। 

রাঁজা কথিলেন, মুনে ! ব্রাহ্মণের পত্ধীকে কোন্ব্যপ্ছি গৃহ হইতে হরিয়া লইয়া গিয়াছে। 
তাহার কোনরপ বৃত্তান্তই আমার জানা নাই। সেই ব্রাক্গণভার্্যারই অদ্বেষণার্থ এখানে আদি, 
লাৰ। আমি প্রণামপূর্বক আপনাকে প্রিজ্ঞাপিতেছি । বিশেষতঃ, আপনার গৃহে আমি অভ্যাগত। 
অতএব যাহ! প্রিজ্ঞাসা করিতেছি, অন্ুকম্পাপূর্বক বলিতে হইবে। ্ 

পধি কহিণেন, রাজন্ ! যাহ! জিজ্ঞান্ত আছে, শঙ্কাতাগপুর্বক তাহা জিজ্ঞাসা করুন। যদি 
বক্তব্য হয়, তাহাহইলে, যথাযথ বিধানে আপনাকে বপিব। 

রাঞ্।। কখিলেন, আমি আপনার গৃহে আগমন করিলে, প্রথম দর্শনেই আমাকে যে অর্থ দান 
করিতে উদ্যন্চ হইয়াছিলেন, কিজন্ত তাঁছ! দেওয়া হইল না? 

খবি কথিলেন, রাঞ্ন্! আপনাকে দেখিয়াই, আমি পূর্বাপর না ভাবিয়া, হঠাৎ মমের আবেগে 
এই শিষ্যকে আজ্ঞা করিয়াছিলাম। সেইজন্য এ বাক্তি আমাকে প্রতিবোধিত করিল। এই 

শিষা আমার প্রসাদে জাগতিক যাবতীয় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ঘটন] আমার গায় বিদিত 
আছে। এইক্ন্ত, সবিশেষ বিবেচন1 করিয়।, আজ্ঞা করুন, এইপ্রকাঁর বলাতেই, আমার এবিষয়ে 
চৈতন্ জন্মে। সেইজন্তই আমি আপনাকে বিধাঁনাছসারে অর্ঘ্য প্রদান করি নাই। রাজন্।' 
সতা বটে, আপনি স্বায়স্ভূব বংশে জন্মিয়াছেন। এইজন্য অর্থ্যের যোগ্যপান্র । তথাপি আমরা 
আপনাকে বিশিষ্ট বিধাঁনে অর্ধ্যোগ্য মনে করি না? 

রাধা কহিলেন, ব্রহ্গন! আমি জ্ঞান বা অজ্ঞানবশতঃ এমন কি করিয়াছি, যাহাতে বন 
কালের পর আমি অভাাগত হইলেও, আপনার নর্থোর যোগ্য হইলাম ন1। 

খধি কহিলেন, তুমি কি ভূপিয়া গিয়াছ, অরণ্যে পত্বীকে ত্যাগ করিয়াছ? রাজন্! তুমি কেবর 
পতীকে ত্যাগ কর নাই; তাহার সহিত ধর্ম্মও পরিত্যাগ করিয়া । এক পক্ষ নিত্যকর্ণ না 
করিলে, লোকে অস্পৃশ্য হইয়া থাকে । কিন্তৃতুমি এক বৎসর নিত্যকন্মু কর নাই। রাক্গন্!, 
স্বামী দুঃশীল হইলে, পত়্ীর যেন্ধপ তাঁহার সম্বন্ধে অন্থকুলচারিণী হওয়া কর্তব্য ; ভাধ্যা ছুঃশীলা 
হইলে, তাহাকে তেমনি পোষণ করা স্বামীর কর্তব্য। দেখুন, ব্রাঙ্মণের সেই পত়ীকে হরণ 
করিয়াছে। তিনি গ্রতিকূলচারিণী হইলেও, এ ত্রাঙ্মণ ধর্ম্মকামনাঁয় তাহারেই পাইবার জন্য নিতান্ত, 
উৎসুক হইয়াছেন এবং তাহাতেই তাহার মন অতিমাত্র বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। মহারাজ ! আপ 

উতৎ্পথপ্রবুন্ত পুকষধিগকে স্বধর্ম্ে সংস্থাপন করেন। অতএব আপনি যদি সেইরূপে ম্ধর্ম হইত 
বিচলিত হন, ভাহাঁহইলে, আর কোন্ ব্যক্তি আপনাকে স্থাপন করিবে? . 

মার্কপ্েয় কহিলেন, সেই ধীমান্ তপোঁধন এইপ্রকার কথিলে, রাকা! অতিমাত্র অগ্রতিত 
লঙ্জিত হইয়া, তাগাতেই সম্মতিদানপূর্বক খধিকে গসিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্। কোন্ বা 
্রাঙ্গণের সেই পত্বীকে কোণায় হরণ করিয়া লইয়! গিয়াছে? আপনি জগতের যাবতীয় অর্তী 

ও অনাগত ঘটনাই অবিতথ দর্শন করেন। 
খধষি কঠিলেন, মহারাজ! অদ্রির পুত্র বলাকনামক রাক্ষল ব্রাঙ্গণীকে হরণ করিয়াছে 

আপনি অদ্য তাহাকে উৎপলাবতক অরণো দেখিতে পাইবেন। অতএব, গমন করুন এবং শী: 
সেই ব্রাঙ্মণের মহিত তদীয় ভার্ধশার সংযোগ সমাহিত করুন। জাঁপনার স্ায়, সেই 'ব্রাঙ্গণকে থে 

দিন দিন পাঁপভাগ্ী হইতে না হয়। 

ইতি খধিবাক্য নাম একোনসপগ্ুতিতম অধ্যায় 



সপ্ততিতম অধ্যায়। 

মার্কডেয় কছিলেন, অনন্তর রাজা মহ্ামুনিকে প্রণাম করিয়া, রথে আরোংণপুর্বক তর্দীয় 
কধিত উৎ্পলাবতকাননে সমাগত হইলেন, তথায় দেখিলেন। ত্রাঙ্গণের সেই ভাধ্যা শরীফ ভক্ষণ 
করিতেছেন । স্বামী যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন । তাহার শ্বরূপ অবিকল সেইরূপ । তখন তিনি 
তাহাকে পিজ্তাদ! করিলেন, ভদ্দে ! স্পট বন, তুমি কি দেই বিশাল তনয় স্শর্ধমীর পত্ী? 

্রা্ষণী কছিলেন, আমি অতিরাত্রের কন্তা। ঠিপি অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি 
ধাহাঁর নাঁম করিলেন, মেই বিশানতনয়ই আমার স্বামী । ছরায্মা বগাক রাক্ষল নিদ্রিত অব- 
স্থায় আমাকে হরণ করিয়া আপিয়|, মাতা ও ভ্রাতার সহিত আমার বিয়োগ সমাহিত করিয়াছে। 
সে যেমন আমাকে এইরূপে বিয়োজিতা করিয়াছে, তেমনি ভম্মীভূত হুউক। মাতা ওভ্রাতীগণ এবং 
অন্তান্য আয্মস্নগণের সহিত বিয়োগ সংঘটিত হওয়াতে, আমি অঠিমাত্র ছুঃখিতা হইয়া, এখানে 
অবস্থিতি করিতেছি । রাক্ষদ আমাকে ঈদৃশ গহনবনে আশিয়। ছাড়িয়া! দিয়াছে । কি কারণে আনি- 

য়াছে, তাহা জানি না। কেন না, সে আমাকে এপধ্যান্ত উপভোগ বা তক্ষণ, কিছুই করে নাই। 
রাজা কহিলেন, তুমি কি জান, রাক্ষদ তোমাকে ছাড়িয়া দিয়া, কোথায় গিয়াছে? অক়ি 

বিজনর্দিনি ! তোমার স্বাীই আমাঁকে এখানে পাঠাইয়া দ্য়াছেন। 
্রাঙ্মণী কথিলেন, রাক্ষদ এই কাননেরই প্রাস্তভাগে অবস্থিতি কৰিতেছে। যদি ভয় ন! 

পান, তাহাহইলে. গ্রবেশ করিয়া দেখুন । 
মার্কগেয় কহিলেন, অনন্তর ব্রাঙ্গণী পথ দেখাইয়া! দিলে, রাজা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 

বলাক পরিবারবর্গে. বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে । রাজাকে দেখিবামাত্র, তবরমাঁণ হইয়া, দূর হই- 
তেই মস্তক দ্বারা মহী স্পর্শ করিয়।, পাঁদাপ্তিকে আগমন করিল এবং কিতে লাগিল, মহারাপ্প! 

আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া, মহাঁন্ অনুগ্রহ বিশুরণ করিলেন। আপনারই রাজ্যে আমি বাদ 
করি। অতএব কি করিব, আজ্ঞা করুন। এই অর্থ্য গ্রঃণ করন। এই আপনে উপবিষ্ট হউন। 
আমর! ভৃত্য, আপনি প্রভু । অতএব দৃঢ়রূগে আন্ঞা করুন। 

রাঞ্জা কহিলেন, তোমার সর্বতোভাঁবেই আতিথাসতকার কর! হইয়াছে। কোন অংশেই 
তাহার ক্রটি হয় নাই। অয়ি নিশাচর! তুমি কিপন্য ব্রাহ্গণপত্বীকে হরিয়া আনিয়া? যদি 
ভার্ধার্থ হরিয়! থাক, ইনি ন্ুুরূপা নহেন ) অন্তান্ত অনেক স্থুরূপা রমণী আছে। আর যদি ভক্ষণার্থ 
আনিয়া থাক, তাহীহইলে কিঅন্তই বা ভক্ষণ কর নাই? আমাকে বণিতে হইতেছে। 

রাঞ্ষণ কিল, মহারাজ! আমরা মানুষ থাই না) অন্যান্ত রাক্ষসেরা মানুষ খাইয়া থাকে। 
আমরা পুণ্যের যে ফল, তাঁথাই ভক্ষণ করিয়া থাকি। আমরা সন্মানিত বা অপমানিত হইলে, 
নরনারীগণের স্বভাব তক্ষণ করিয়া থাকি। তাহাপিগকে ভক্ষণ করি নাঁ। সেই কারণে আরা 

যখন লোকের ক্ষমাগুণ ভক্ষণ করি, তাহারা তখন ক্ুদ্ধ হইয়! থাকে। আবার, যখন তাধাদের 

দূষিত স্বভাব ভক্ষণ করি, তখন তাঁহার পুণ্যবান হয়। ভূপ ! আমাদের গৃহে অগ্গরা মমান 
বূপশাপিনী প্রম্দাগণের ভাব নাই । তাদৃশ রাক্ষদী সকণ থাকিতে, মহ্ষ্যরমণীতে আদাদের 

আনক্তির সম্তভাবন1! কোথায়? 
রাজ! কহিলেন, নিশাচর ! যদি ইহাকে উপভোগ বা আহার, কিছুই না করা অভিপ্রেত হয, 

তাহাছইলে, কিজন্ঠ ব্রান্গণের গৃহে প্রবেশ করিয়া, ইহাকে হবণ করিয়াছিলে ? 

রাক্ষদ কহিল, নৃপ! ইহার স্বামী মন্ত্রজানেন। আমি যে যে ধজ্পে গমন, করি, তিনি 
রক্ষোঙ্গ মন্ত্র পাঠ করিয়া, তাহাতেই আমার উচ্চাটন করিয়। থাকেন। তর্দীয় মঙ্জোচ্চাটন কর্ম ছারা 

০ 



১৪৯ মাকগেয় পুরাণ। 

আমাদের কুধার নিবৃতি হয় না। তিনি যদি সকল হজ্ঞেই খত্থিক হন, ভাছাহইলে, আমরা আর 
কোথায় যাইব? এই কারণেই ভীঘার এইদপ বিফলতা উপপন্ন করিয়াছি। গ্ধী ব্যতিরেকে 
পুরুষ যাগ কর্শের যৌগা হয় না। 

মার্কগেয় কহিলেন, সেই ব্রাঙ্ষণকে বিকল করা হইয়াছে, বলাতে, রাঁজা অতিমাঁর বিষ 
হইলেন। তিনি ভাবিলেন, ব্রাঙ্ণকে বিকল করা হইয়াছে, বপিয়া আমাকে নিন্দা করিতেছে। 
ইতিপূর্বে সেই মুনিসত্তমও আঁমাঁকে অর্থ্যপ্রদানেল অযোগ্য বলিয়াছেন। রাক্ষদ আগার স্তায় 
সেই ব্রাঙ্গণের বিকলতা.নির্দেশ করিল । পত্ী বাঠিরেকে আমার মহাঁসহ্কটই উপস্থিত হইয়াছে । 

মার্কায় কহিলেন, ঠিনি এইরূপচিন্তা করিতে লাগিলে, রাক্ষদ পুনরায় প্রণতিনভ্রা 
সহকারে বন্ধাপ্তপিপুটে কহিল, রাজন্! আল্তাপ্রদান দ্বারা আমারে অনুগৃহীত করুন। দেখুন, 
আমি আপনার ভূতা, প্রণত ও অধিকারনিবাসী । 

রাজা কহিলেন, নিশাঁচর ! তুমি যে কহিলে, আমরা স্বন্াব ভক্ষণ করিয়াথাকি আমি ষে 

কার্যোর জন্য তাহা প্রার্থনা করিতেছি ,ভাহা শ্রবণ কর। অদ্য তোমাকে এই ব্রাঙ্গণীর ছুঃশীলতা 

উপযোগ করিতে হইবে । তুমি ইহাঁর ছুশীলা ভক্ষণ করিলে, ইনি বিনয়গুণে ভূষিতা। হইবেন। 

নিশাচর! ইনি বাহার ভারা, ইহাকে তাহার গৃহে রাখিয়া আইস। আমি তোঁগার গৃহে 
অভ্যাগত হইয়াছি । অতএব, খ্ররূপ অনুষ্ঠান করিলে, আগার সকল করা হইবে । | 

মার্কণ্েয় কহিলেন, তখন রাক্ষস স্বকীয় মায়ানহায়ে ত্রাঙ্গশীর অন্তরে প্রবেশ করিয়া, রাজার 

আন্ঞাঁচুলারে নিজ শক্তি দ্বারা তদীয় ছুঃশীলতা ভক্ষণ করিল । তাহাতে অতীব ভয়ঙ্কর ছুঃশীলতার 

পরিহার হইলে, ব্রা্ণপত্ধী রাজাকে কহিলেন, আমি মহাত্মা! স্বামীর স্বকীয় কর্মফলের বিপাক 

বশতঃ বিযোজিতা হইয়াঁছিলাঁম। এই নিশাচর তাহার হেতু হয়। ইহার দোষ নাই) আমার 

সেই মহায্মা স্বামীর ও কোঁন অপরাঁধ নাই । অথবা অন্ত কাহীরও দোষ নাঁই। আমারই সকল 

দোষ । সকলেই স্ব স্ব কর্মের ফলভোঁগ করিয়া থাকে । অন্য জন্মে অবশ আমি কাহারও বিরছযোগ 

সাধন করিয়াছিলাম 1 এজন্মে আমার নিজেরই তাঁহ1 ঘটিল । ইহাতে এই মহাম্মার দোষ কি? 

রাক্ষল কহিল, রান! আপনার আদেশক্রমে ইহাকে ইহার স্বামীর গৃহে লইয়া যাইব। 

তদ্্যতীত, আর যাহ! করিতে হইবে, তাহাঁও আজ্ঞা করুন। 

রাঁজা কহিলেন, রঞঙ্জনীচর ! ইহাকে ইহীর স্বামীর গৃহে দিয়া আনিলেই, আমার সকল করা 

হইবে । পরে কার্ধ্যকাঁলে যথন স্মরণ করিব, তখন অবশ্য আপিবে । 

মার্কগেয় কংিলেন, রাক্ষস যে আজ্ঞা বপিয়া, দ্বিজাঙ্গনাঁকে গ্রহণ করিয়া, তাহার স্বানীর গৃহে 

কাখিয়া আসিল । দুঃশীলতার পরিহার প্রযুক্ত, দ্বিজপত্বীর শুঞ্ধিসধার হইল। 

ইতি দ্বিজভার্ধযানয়ন নাম সপ্ততিতম অধ্যাস। 



একসপুতিতম অধ্যায় । 

মার্কগেয় কহিলেন, রাজা ব্রার্ষণপত্থীকে স্বকীয় স্বামীর গুছে পাঠাইয় দিয়া, নিশ্বান ত্যাগ 
করিয়া, চি্তা করিতে লাশিলেন, উপস্থিত বিষয়ে এখন কি করিলে, ভাঁল হইতে পায়ে। সেই ম্ামনাঁঃ খবি আমার অর্ধ্য-যোগ্যার অভাব গন্য কষ্ট স্পষ্টই নির্দেশ করিয়াছেন। এই 
নিশাচরও আবার ব্রাঙ্মণকে উপলক্ষ করিয়া, আমার বিকললতার উল্লেখ করিল ।. আমার এখন 
কি করা কর্তৃবা? আমি পত্বীপরিত্যাগী হইয়াছি। অথরা! সেই জ্ঞানদৃষ্ট মুনিমত্তমকেই এবিষয়ে 
জিপ্রানা করিব। এইপ্রকার বিশেষন্ূপে চিন্তা করিয়৷ রাজ। সেই রখারোহণে, যেখানে উল্লি. 
খিত খিকালদর্শী ধর্পারদর্শী মহর্ষি বাদ করিতেছেন, গমন করিলেন রথ হইতে অবারোহণ ও 
তাধার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, প্রণামপৃর্বক রাক্ষসের সহিত সমাগম রত্বান্ত যথাযথ কীর্তন করি- 
লেন। ত্য তীত, ব্রা্গণীর যে দর্শন পাইয়াছেন, তাহার যে ছুঃশীলতা দুরীরুত হইয়াছে; তাহাকে 
যে স্বামীর গৃহে পাঠান হইয়াছে এবং স্বয়ং যেজন্য পুনরায় আপিয়াছেন, তাহাও বলিঙেন। 

খবি কহিলেন, রাজন্! তুমি যে এই সকণ করিয়া, তাহা, পূর্বেই আমি জানিয়াি এবং 
ঘে্জন্ত আমার দমীপে আপিয়াছ, তাহাও সমস্ত আমার বিদিত হইয়াছে । দিজ্ঞাপা কর, আমাকে 
কি করিতে হইবে। তজ্জন্ত আমার মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে। মহারাপ ! তুমি আসিয়াছ, এক্ষণে 
তোমাঁকে যাহা করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর। স্ত্রীই ধন্মার্থকাম পুরুষগণের বব কারণ । 
বিশেষতঃ, তুমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, নিশ্চয়ই ধর্মত্যাগী হইয়াছ।, ভূপ! অপত্বীক মনুষ্য 
নিজকর্ের যোগ্য হয় না। এ বিষয়ে ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্র, বৈগ্ত অথবা! শূদ্র বলিয়া, কান প্রভেদ নাই। 
তুশি পত়্ীকে ভ্যাগ করিয়া, কোনমতেই ভাল কর নাঁই। ্বামী যেমন স্ত্রীর অত্যাঞ্জা, সেইরূপ 
তরী ত্যাগ করা ভর্তার কর্তবা নহে। 

রাজা কহিলেন, ভগবন্! আমি কি করিব! আমার কর্দবিপাঁক বশেই এইরূপ অশোঁতন 
সংঘউন হইয়াছে। দেখুন, আনি অম্কূল হইলেও সে প্রতিকৃলকারিণী হইয়।ছিল। পাছে তাহার 
বির্হ্যস্ত্রণা সহা করিতে হয়, এই ভয়ে অন্তবাত্বা আক্রান্ত হওয়াতে, আমি দহামান চিত্তে তৎসমন্ত 

সহা করিয়াছি । সম্প্রতি তাখাঁকে বনে দিয়াছি। কোথায় গিয়াছে, অথবা, পিংহ, বাত্ব ও নিশাঁ- 

চরগণই বা ভক্ষণ করিয়াছে, কিছুই জানি না। 
খধি কহিলেন, ভূপাল ! গিংহ, ব্যান অথবা নিশাঁচরগণ তাহাঁকে ভক্ষণ করে নাই। তিনি 

আপনার পাতিব্রত্য সব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া, সম্প্রতি রসাঁতলে অবস্থিতি করিতেছেন। 
রাঞ্জা কহিলেন, কে তীহাকে পাঁতীলে লইয়া গেল? কিরূপেই বাতিনি গশুদ্ধচারিণী হইয়া, 

তথায় বাদ করিতেছেন ? ব্রহ্মন ! এই সকল ঘটনা নিতা বিস্ময়জনক। অত এব অন্ুগ্রহপূর্বক 
কর্তন করুন। ৃ 

খধি কহিলেন, পাঁতীলে' কপোঁতক নাঁমে বিখ্যাত নাঁগরাঞ্জ আছেন ।তুমি ত্যাগ করিলে, তোমার 
পত্ী মহারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, সেই নাগরাজের দর্শনগোঁচরে পতিত হইলেন। তিনি 
সমূদায় ঘটনা! বিদিত হুইয়!, অনুরাগভরে তোমার সেই রূপশাপিনী যুবতী ভা্যারে পাহালে 

। লইয়া গেলেন। মহারা্ধ ! নাঁগরাজের কন্যার নাম নন্দা এবং ভার্য্যার নাম মনোরমাঁ। তোমার 
স্ত্রী অলোকয়ামান্ত-লাবগ্যশালিনী। পাছে জননীর সপড়ী হন, এই ভয়ে এ কন্ত! তাহাকে অন্তঃপুরে 
গোপন করিয়া রাখিয়া দেন। পিতা প্রার্থনা করিলেও, তিনি যখন কোন উত্তর প্রদান করেন 
নাই, তখন পিতা শাপ দিয়া কহিণেন, তুনি মুকা হইবে । সুতা এইবপে পিতা কর্তৃক 'অভিশঞা 
ইইয়াছেন। উরগরাঙ্গ তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। তীয় কন্তা তাহাকে রক্ষা করিয়া সাছেন। 



১৫৬ মার্কতেয় পুরাণ । 

মার্কতেয় কহিলেন, তখন রাজা অতিমীত্র হর্যাবিষ্ট হইয়া, সেই দ্বিজবর্ধযকে স্ত্রীকত ছকীয় 
দৌর্ভাগোর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! সকপ লোকেই আমীকে অকৃত্রিম গ্রীতি 
করে। কিন্ত আমার পত্বী আমায় সেরূপ গ্রীতি করেন না, ইহার কারণ কি? মহামুনে ! আমি 

যেমন তাহাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাপি, ঠিনি তেমনি আমার প্রতি ছুর্যবহার করেন, 

ইহার কারণ কি, বগিতে আঙ্তা হউক । 
খবি কহিলেন, পাণিগ্রহণকাঁলে তোমার প্রতি ক্র্য্য, ভৌম, ও শনৈশ্চরের এবং তোমার 

পত্রীর প্রতি শুক্র ও বৃহস্পতির দৃষ্টি হয় । তোমার দিকে সেই মুহুর্তে, চন্ত্র ও পড়ীর 'দকে চন্দ্রের 
পুর্ন ছিলেন । ইহার! পরম্পর বিপক্ষভাঁবে তোঁশাঁদের বিরুদ্ধে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । সেইজস্যই 
তোমার এইরূপ অনিষ্ট সংঘটন হইয়াছে । অতএব গমন কর, স্বকীয় ধর্দীন্ুদারে পৃথিবীপাপনে 

প্রবৃত্ত হও এবং পত্বীপহায় হইয়া, যাবতীয় ধর্মনব তী ক্রিয়ালমুহের অনুষ্ঠান কর। 

মার্কগেয় কহিলেন; এইপ্রকার অভিহিত হইলে, ঠিনি খধিকে প্রনিপাতপূর্ধক স্তন্দনে 
আরোহণ করিয়া, স্বকীয় পুরে প্রত্যাগত হইলেন । 

ইতি উত্তমপ্রত্যাগমন নাম একপপ্ততিতম অধ্যাঁয়। 

দ্বিমপ্ততিতম অধ্যায় । 

মার্কগেয় কহিলেন, অনন্তর ঠিনি স্বনগরে সমাগত হইয়া, সেই ব্রাক্ষণের সহিত সাক্ষাৎ 

করিলেন। দেখিলেন, তিনি ন্ুশীলা পতীর নমহবাসে পরম হর্ষে আছেন। 
্রান্ধণ তাহাকে কহিলেন, নরপতিকুলাগ্রগণ্য ! আমি কৃতার্থ হইয়াছি। যেহেতু, আপনি 

ধর্জ্ঞ) আনার পত্বীকে আনিয়া দিয়া, ধন্ম রক্ষা করিলেন । " 
রাজা কহিলেন, দ্বিজশ্রে্ঠ ! আপনি নিজ ধর্ম পালন করিয়া, কৃতীর্থ হইয়াছেন। আমি 

বন্ড সঙ্কটে পড়িয়াছি। যেহেতু, আমার গৃহ গৃথিণীশৃন্য হইয়াছে । 
ব্রাঙ্ষণ কহিলেন, নরেন্দ্র! অরণ্যে ষদি তাহাকে শ্বাপদ্দে ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাকে আর 

প্রয়োজন কি? আপনি কেন পত্্যন্তর পরিগ্রহ করিতেছেন না? দেখুন, আপনি ক্রোধের বশবর্তী 

হইয়া, ধর্মের হানি করিয়াছেন । 
রাজ! কিলেন, আমার সেই দয়িতা শ্বাপদ-কবলিতা হন নাই ; জীবিত আছেন। তাহার 

চরিত্রও দূষিত হয় নাই । আমি এখন কি করিব? 
ব্রা্মণ কঠ্লেন, যদি তোমাঁর দয়িতা জীবিত থাকেন এবং যদি তাহার বাতিচারিতা। ঘটিয়া 

না থাকে, তাহাহইলে, তুমি কিজন্ত পত্রীপরিত্যাগজনিত পাপের অনুষ্ঠান করিতেছ ? 

রাজ। কহিলেন, 'আনয়ন করিলেও, তিনি আগার প্রতি সর্বদ1 প্রতিকুপ ব্যবহার করিবেন। 
আমার প্রতি তাহার মিত্রভাব নাই ; সুতরাং ছুংখ ভিন্ন কখনই স্থথ হইবে না। অতএব, যাহাতে 

তিনি আমার বশগামিনী হন, আপনি তদমুরূপ যত্ব করুন। | 
ব্রান্ষণ কহিলেন, রাঁজন্! মিজ্রকাঁণ পুরুষগণ ধাহাঁর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, আমি সেই যাগ" 

ক্রিয়া করিব । .ইহা দ্বারা লোকের মিত্রলাভ হয়, সেই্ন্ত  যাগক্রিয়ার নাম মিত্রধিন্দা। ইহ! 
সকলের উপকার সাধন করে। এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেই, রাঁজমহিধী আপনার প্রতি গৰম 

প্ীর্ততী হইবেন। বলিতে কি, এই যাগক্রিয়া দ্বারা পরস্পর অগ্রীতিমান্ স্তীপুক্ষষেরও প্রীতি 
সমুত্তুত ও নর্ধীঙ্রাগ লমাহিত হইন্না থাকে । তোমার উদ্দেশেই তাহ! আমি করিব। মহীপতে ! 



দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়। ১৫৭ 
দেই ক্র যেখানে আঁছেন, তথা হইতে তীহাকে আনয়ন করুন। দেখিবেন, আপনার প্রতি 
তার পরম প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। 

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইপ্রকার অভিহিত হইলে, নরপঠি অশেষবিধ দ্রবাজাত আনয়ন ও 
সেই ব্রাঙ্মণও উল্লিখিত যাগক্রিয়া করিলেন। ঠিনি রাঁজার পরী সম্পাদন জন্য বারধার মাতবার 
দেই যজ্ঞ করিয়া, খন বুঝিপেন, রাপ্জপর্ী স্বামীর প্রতি মৈত্রীগুণে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, 
তখন রাগাকে কহিলেন, নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি এখন আপনার দয়িতাকে অস্তিকে আনয়ন করিয়া, 
তাহার সহিত ভোগ সকল সম্ভোগ ও যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করুন। 

মার্কগডয় কহিলেন, ব্রা্মণ এইপ্রকার বলিলে, নরপঠি বিস্মিত হইয়া, সেই সতাগ্রতিজ্ঞ 
মহাবীর্ষয নিশাচরকে স্মরণ করিলেন। মহামুনে ! ম্বতমাত্র নিশাচর তৎক্ষণাৎ রাজার গেচিরে 
সমাগত হইয়া, প্রশিপাঁত করিয়া কহিল, কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। অনস্তর রাজা 
বিস্তারপূর্ধক পমুদায় ভাথার গোঁচর করিলে, সে পাঁতালে গমন করিয়া, রাজপত্ীকে আশিয়া 
উপস্থিত করিল। তখন মহিষী অতীব প্রণয় ও প্রীঠিসহকারে রাজাকে দর্শন করিয়া, পরম 
আহলাদিত1 হইয়া, বারম্বার বপিতে লাগিলেন, আশার গ্রতি প্রসন্ন হউন। রাজ। সাগ্রহে ও 
সানুরাগে সেই মানিনীকে আলিঙ্গন করিয়া! কহিলেন, প্রিয়ে ! আমি প্রসন্ন হইয়াই আছি। তবে 
আর এরূপ বলিতেছ কেন? 

পর়্ী কহিলেন, নরেন্দ্র! যদি আমার প্রতি আপনার মন প্রপাঁদপ্রবণ হইয়া থাকে, তাহা- 
হইলে, আমি যাহা আপনার নিকট যা্জা করিতেছি, তাহা পরিপূরণ করুন। 

রাজা.কছিলেন, নিঃশক্কে বল 3 ভীরু ! তোমার যা কিছু অভিলধিত আছে, আমার নিকট 
তাহা অলভ্য হইবে না। আমি তোমারই আয়ন্ত, ইহাঁতে অন্যথা! নাই। 

গতী কথিপেন, নাগরাঁগ আমার নধী নিজ ছুহিতাকে আমারই জন্য শাপ দিয়া বলিয়াছেন, 
তুখি মক! হইবে । তদমুসারে তাহার মুকত্বসংঘটন হইয়াছে । যর্দি আমার প্রতি প্রাতিবশতঃ, 
তাহাব এই মূকত্বের শান্তিপন্য প্রতিক্রিয়া করিত পারেন, তাহাহইলে, আমার কি না করেন। 

মার্কগেয় কহিলেন, তখন রাজ! সেই ব্রাঙ্ণকে কহিলেন, এবিষয়ে মৃকত্বের শান্তি গন্য কীণৃশী 
ক্রিরার অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে? 

ব্রান্ষণ কথিলেন, ভূপ! আপনার আদেশান্গারে সারম্বতীনায়ী যাগক্রিয়া করিব। নাগ- 
রাঞজ€ুহিতার বাক্শপ্চিগ্রবর্তন জন্য আপনার পত্ধী খণ হইতে মুক্ত হউন। 

মার্কগ্ডেয কহিলেন, অনন্তর সেই দ্বিজোন্তম তদর্থ সারম্বতীনায়ী যাগক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া, 
সমাহিত চিত্তে সাঁরম্বত সুক্ত সকল জপ করিতে লাগিলেন। তখন নাগরাজছুছিতার বাকৃশকি 

পুনঃ প্রবোহিতা হইলে, গর্গ তাহাকে কখিলেন, তোমার সখীর স্বামী এই অতিুষ্ধর উপকার 
করিলেন । নন্দা এই বিষম অবগত হইয়া, শীঘ্রগতি পুরে আগমন ও আপনার লখী রাষ্জীকে 

আপিঙ্গন করিপেন এবং রাঁজাঁকে কল্যাণব(ক্যে মধুর স্বরে বারথ্ার স্যব করিয়া, আসনপরিগ্রহ- 
পুপ্নক বলিতে লাগিলেন, বীর ! আপনি অধুনা আমার যে উপকার করিলেন, তদ্দবারা আমার হদয় 

আকষ্ট হইয়াছে । অতএব যাহ বপিতেছি, শ্রবণ করুন। নরাধিপ | আপনার ওঁরপে মহাবীর 
পুজ জম্মগ্রহণ করিবেন। তাহার চক্র সমগ্র ভুবনে অপ্রতিহত হইবে। সেই পুত্র সর্বশাস্তার্থ- 
তত্ব সম্পূর্ণ জ্ঞান লাঁত করিবেন, ধর্ধানুষ্ঠানতৎপর হইবেন, পরমবুদ্ধি অধিকার করিবেন এবং 
মহস্তরের ঈশ্বর ও মন্তু হছইবেম। নাগরাজছুহিতা তাহাকে এইপ্রকার বর দিয়া, সেই সধীকে 
আপিঙ্গন করিয়া, পাঁতাঁলে গমন করিলেন। 

এদিকে পত্বীর সহিত বিহার ও প্রজা! পাঁপন করিতে করিতে, রাজার বহুকাল অতীত হুইল। 
তখন সেই মহাত্মা রাঁজার পত্বীর গর্ভে, পৌর্ণদাদীতে মন্পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায়, সর্বলোকমনোহর 
পুত জন্মগ্রহণ করিল। 



১৫৮  মার্কথেয় পুরাণ। 

সেই মায়ার জন্ম হইলে, প্রজালোকের আমোদের সীমা রহিবা না । 'দেবছুদ্দুভি সফল 
নিনাদিত ও পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল । মুমিগণ সমাগত হইয়া, তদদীয় কমনীয় কলেবর ও ভাঁবী পবিত্র 
চরির পর্যাবলোকন করিয়া, তাহার নাম উত্তষ রাখিলেন | তাহারা বপিলেন, এই পুত্র উত্তম 
বংশে উত্তম সময়ে উত্তম কলেবরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্য উত্তমনামে বিখ্যাত হইবেন। 

মার্কগেয় কহিলেন, উত্তমের সেই পুজ্র উত্তমনামে বিখ্যাত মন্ু হইয়াছিলেন । তাহার প্রভাব 
বলিতেছি, শ্র্বণ করুন। উত্তমের ইতিবৃত্ত ও উত্তমের জন্মকথা প্রতিদিন শ্রবণ করিলে, কশ্মিন্ 
কালে বিদ্বেষভাঁজন হইতে হয় না যেবাক্তি ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহার কথন পুত্র, কলত্র, 
নিত্র, এই সকপ বাঞ্ধিত বস্তর সহিত বিয়োগ ঘটে না। ্ধন্! তদীয় মন্বন্তর বপিতেছি, শ্রবণ 
করুন। সেই মন্বস্তরে যিন ইন্দ্র এবং যাহার! দেবত1 ও খাবি হইয়া ছিলেন, তাহাদের কথাও শুনুন! 

ইতি উত্তমজন্ম নাম দ্বিসপগ্ততিতম অধ্যায়। 

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়। 

মার্কগ্েয় কহিলেন, এই প্রঙ্গাপতি উত্তমের অধিরুত তৃতীয় মন্বস্তরে ধাহার! দেবতা, খবি ও 
রাজ হইয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই মন্বস্তরে স্বধান নামে দেবগণ গ্রাদু- 
ভূতিহন। তাহারা স্বস্বনামের ন্বর্থতাপাধন করিয়াছিলেন । তদ্বাতীত, সত্যনামে অন্ত দেব- 
গণ আবিভূতি হন। মুনিসত্তম ! শিবনাঁমে আর এক দেবগণের আবির্ভাব হইয়াছিল । তাহারা 
স্বরূপতঃ সাক্ষাৎ শিব এবং পাঁপবিনাঁশ করিতেন, এইরূপ বিখ্যাতি আছে। মুনিসত্তম! প্রতর্দন 
নামে আর এক দেবগণ প্রাদ্বভূতি হইয়াছিলেন। ওুত্তম মন্বস্তরে ইহার! চতুর্থ গণ বলিয়া! কশিত 
হয়েন। তদ্বাতীত, দেবতাদের আর এক গণের আবির্ভাব হয়। তাহাদের নাম বশবর্তী । 
এই পঞ্চ দেবগণ মকলেই যজ্জভূক্ বলিয়া বিখাঁত। এই মন্বস্তরে সর্বসমেত দ্বাদশ দেবগণ আবি- 
ভূত হইয়াছিলেন। তাহীদের ইন্দ্রের নাম সুশাস্তি। এই মহাঁগাগ সুশাস্তি শত যজ্ঞের আহরণপৃর্বক 

ব্রৈলাক্যে মর্ষোপরি কর্তৃত্ব করেন । উপসর্গ নকলের বিনাশ জন্ত যাহার নামাক্ষরবিভূষিত গাথা 

অদ্যাপি মানুষেরা গান করিয়া থাকে । সকল লোকের কমনীয় এই দেবরাজ স্ুশাস্তি উল্লিখিত 
শিব, সত্য ও বশবর্তী প্রতি দ্বাদশ দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, পরমশাস্তি প্রদান করেন। 
এই মন্ুর অজ, পরশুচি ও দিব্যনামে যে সকল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তীহারা সকলেই মহাবল 
পরাক্রাস্ত, সকলেই বিখ্যাত এবং সকলেই ত্রিদশসদৃশ। সেই পরমতেজন্বী মনু মন্বস্তর যতদিন 
ছিল, ততদিন তীহাঁর পুক্রপৌন্রা্দিক্রমে বংশপরম্পরা নবপতিপদে অধিরূঢ় হইয়া, সমগ্র পৃিবী 

পাগন করিয়াছিলেন। সকলের শ্রেষ্ঠ এই মহাতআ্মার সপ্ত পুত্রই শ্বকীয় তপত্তেজ ৮ তদীয় 
অন্তরে সপ্ত খবি হইয়াছিলেন। 

আমি এই তোমার নিকট তৃতীয় মন্বস্তর কীর্তন করিলাম । অনন্তর. তামলনামক মন্থুর অস্ত- 
রকে চতুর্থ মস্বস্তর বলিয়া থাকে। এই মনু ইতরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বীয় ধশে সমুদয় জগৎ 
বিদ্যোতিত করিয়াছিলেন । তাহার অম্বৃত্তাত্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। মঙ্গু প্রভৃতি এই মহাত্মা 

গণের সকখেরই অন্ম, চরিত এবং প্রভাব ইন্ত্রিয়ের অতীত বপিয়! জানিবে।, 

ইতি ওত্তমমন্বস্তর নাম ব্রিসপ্ততিতম অধ্যায়। 

(আসর 



চতুঃণ্ততিতম অধ্যায়। 

মার্কগেয় কহিলেন, পৃথিবীতে স্বরাষ্ট্র নামে বিখাঁত বীর্যাবান্ এক রাজা ছিলেন। সংগ্রাষে 
কখন তিনি পরাজিত হন নাই। তিনি অনেকযন্ত করয়াছিলেন এবং পরমজ্জীনশালী ছিলেন । 
মন্ত্রিকর্ুক আরাধিত হইয়া! ভগবান্ ভাঙ্কর তাঁহাকে অতি দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। ভাহার পত্র 
সংখ্যা একশত । তাহীরা মকপেই সকল লোকের প্রশংসাঁভাজন ছিলেন। কিন্তু তিনি যেমন 
দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন, তীহার পত্বীর! তদ্রপ দীর্ঘায়ু হইতে পারেন নাই। এইডন্য কালসহকারে 
তাহারা নিধন প্রাপ্ত হন বং তাহীর ভৃত্য, মন্ত্রী ও অন্থান্ত পারজনবর্গও ধরূপ অক্লীঘু বশতঃ 
কাণধর্ম্ের বশবর্তী হইয়াছিল। তত্মিবন্ধন মনে উদ্বেগের সঞ্চার হওয়াতে, অন্ুদ্দিন বীর্যাহীন 
হতে লা'শলেন। বীর্ধ্যহীন দেখিয়া পরম অন্তরঙ্গ তৃত্যগণ তাহাঁকে ত্যাগ করিল। সিন 
অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া উঠিলেন। তদবস্থায় বিঘর্দনামে এক জন বিপক্ষ তাীকে রাজ্যচাত 
করিল। রাঙ্জাচ্যুত হওয়াতে, তিনি নির্বিপন হৃদয়ে বনে গমন করিয়া, বিতন্তানদীর তীরদেশে 
আশ্রয় পূর্বক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীন্মকালে পঞ্চতপা, শীতকালে জলশারী হইয়া, আহা'র 
ত্যাগ করিয়া, তপ্তা করিতে আরম্ভ করিলে, বর্ধাকালে মেঘ সকল অনবরত বর্ষণ করাতে, গ্রতি- 
দিনই পৃথিবী জলে প্লীবিত হইতে লাঁগিলেন। ঘোঁর গভীর অন্ধকারে সমুদার যেন অন্থশিপ্ত 
হইলে, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর কোন ধিকৃ্ই আর কেহই জানিতে পারিল না। অনন্তর 
অিমাত্র জলগ্লাবন হওয়াতে, নরপতি অতীববেগশান্লী সলিলপ্রবাহে অনায়ত্ত হইয়া! ভাগিয়া 
যাইতে লাগিলেন । প্রার্থনা করিয়াও, তটভূমি প্রাপ্ত হইলেন না। দুরে ভাশিয়া গিয়া, তিনি 
জলমধ্যে এক মৃগীকে প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহা রই পুচ্ছ ধারণ করিলেন। অনন্তর সেই পুচ্ছকেই 
ভেলাম্বন্ূপ করিয়া, তদ্বারা বাহিত হইয়া যাইতে লাগিলেন। অন্ধকারে ইতভ্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, 
পরে তটভূমি প্রাপ্ত হইলেন। তাহাকে তৎকালে অঠিমাত্র ছুম্তর ও বিস্তারবিশিষ্ট গল্ক উত্ত- 
রণ করিতে হইয়াছিল। সেই মহাঁভাগ নরপতি তপঃপ্রভাবে রুশ ও শিরামাত্রসার হইয়াছিলেন) 
নুতরাং পুচ্ছদেশে লগ্ন হইলে, হরিনী তাহাকে সেই অন্ধকারে আকর্ষণ করিয়! লইয়া ধাইতে 
লাগিল। তিনি কৃষ্যমাণ হইয়া, অন্ত রমণীয় বন প্রাপ্ত হইলেন । তংকালে অন্ধকারে ভ্রমণ 
করিতে করতে, হবিণীর পুচ্ছদেশ স্পর্শ করিয়া, তজ্জনিত অতিমাত্র হর্ষ লাভ করিলেন এবং 
তীয় মন কামবেগে আক্ষ্ট হইয়া উঠিল। এইরূপে অন্থরাগের সঞ্চার হওয়াতে, তিনি তৎপর 
চিন্তে মৃণীর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতে লাগিলেন । মৃগী তাহ! জানিতে পারিয়া. সেই বনমধো রাজাকে 
সম্বোধন করিয়! কহিল, কিজন্ত আপনি কম্পিত হস্তে আমার পৃঠদেশ স্পর্শ করিতেছেন? 
বাজন্!*কার্ষ-র গত বিপরীত রূপে গ্রাহৃভূ্ত হইয়াছে। সত্য বটে, আপনার মণ অস্থানে 
সঙ্গত হয় নাই এবং আমিও আপনার অগম্যা নহি। কিন্তু এই লা আপনার সঙ্গমে আমার 
ব্যাঘাত কারতেছে। 

মার্কতেয় ছক নরপতি মুগীর এবন্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৌতৃহ্লাম্বিত হইয়া, 
তাহাকে জিজ্ঞাপা করিধেন, মুগী! তুমি কে? কিরপেই বা মানুষের স্যার, কথ! বলিতেছ? 
লোলই বা কে, যে তোমার সঙ্গমে আমার বিদ্ধ করিতেছে ? 

মৃগী কহিল, তৃপ! আমি পুর্বে আপনার দয়িতা ভার্য)া ছিলাম। আমার নাম উৎপলা- 
বতী। আমি দৃঢ়ধস্বার ছুহিতা। আপনার যে সকল মহিবী ছিল, তাহার মধ্যে আমিই সকলের 
থধানা ছিলাম। 



১৬০ মার্কগেয় পুরাণ । 

রাজা কহিলেন, তুমি এমন কি কর্ম করিয়াছ, যাহার প্রভাবে তোমার ঈদৃশ যোনি সংঘটন 
হইল? দেখ, তুমি পতিব্রতা ও ধর্দপরায়ণা ছিলে । তবে কিরূপে এইরূপ হইলে 1. 

মৃগী কহিল, আমি পিতৃগৃহে অবস্থিতিকালে সখীগণের সহিত অরণ্যবিহারে গমন করিয়া, 

তথায় দর্শন করিলাম, এক মৃগ মৃগীর সহিত সমাগত হইয়াছে । তখন আমি সমীপবধ্ধিনী হুইয়া, 
মুগীকে তাড়না করিলাঁ্। মুগী আমার ভয়ে অন্যত্র গমন করিল। ইছাঁতে মুগ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, 
মুঢ়ে! তুমি কিলন্য এরূপ মস্তা হইয়া উঠিয়াছ ? ধিক তোমার ঈদৃশ হুঃশীলভায়! দেখ, তু'ম 

আমার এই আধাঁনকাপ বিফল করিলে? 

সে মানুষের ন্তায় বাক্যে এইরূপ কছিলে, আমি শুনিয়া, ভীতা হইয়া, বলিলাম, তুমি কে, 
ঈদৃণী যোনি প্রা্ত হইয়া? তখন সে কহিল, আমি নির্বৃতি-চক্ষু-নাঁমক খাষির পুত্র, নাম স্ৃতপা। 

মৃগীতে অঠিলাঁধ হওয়াতে, মৃগ হইয়া, প্রেমভরে ইহার অনুগত হইয়াছিলাম। ই মৃগীও বন 

মধ্যে আমার কামনা করিয়াছিল । ছুষ্টে! তুমি তাহীর দহিত আগার বিয়োগ সঙ্ঘটিত করিলে। 
এইজন্য তোমাকে আমি শাপ দিব। 

আমি কহিলাঁম, মুনে ! না জানিয়াই এই অপরাধ করিয়াছি । অতএব প্রসন্ন হউন 7 আমাকে 
আর শাপ দিবেন না। রাঁজন্! আমি এইপ্রকীর কঙিলে, তিনিও বলিলেন, যদি তোমাকে 

আত্মদান করিতে পারি, তাহাঁইলে, আর শাঁপ দিব না। আমি কহিলাম, আমি মৃগী নহি। 

আপনি মৃগরূপ ধারণ করিয়া, অরণ্যমধ্যে অন্ত মৃগী লাঁভ করিতে পারিবেন। অতএব আমাতে 

অন্থরাগবদ্ধ হইবেন ন1। | 

' এই কথা কছিলে, রোঁষভরে তীহার লোঁচনযুগল অরুণভাঁতি ধারণ করিল । তথন প্রস্করিত 

অধরে আমারে কহিলেন, তুমি বপিলে, আমি মৃগী নহি। অতএব মুঢ়ে !.তুমি মুগীই হইবে। 

তখন আমি অভিমাত্র ব্যথিতা হইয়া তাহাকে প্রণাঁম করিলে, তিনি যদিও অতিমাত্র ভু 

হইয়াছিলেন; কিন্তু ততক্ষণে স্বরূপ ধারণ করিলেন । আমি বারম্বার বলিতে লাগিলাম, প্রসঃ 

হউন। আমি বাণিক! ; কি বলিলে, কি হয়, তাহ! জানি না। সেইজন্যই এইরূপ কহিয়াছি। 

পিতা না থাকিলেই, ভ্্রীজাতি স্বয়ং পতিংবরা হইয়া থাকে । কিন্তু মুনিসত্তম ! পিতা স্ব আমি 

কিনপৈ স্বয়ং পঠিবরণ করিব? অথবা, আমি অপরাধিনী হইয়াছি। সেইজন্ত পদযুগলে প্রণাম 

করিতেছি প্রসন্ন হউন। প্রসাদ ও ক্রোধ উভয় বিষয়েই আপনার অসীম ক্ষমতা আছে। আশি 

পুনরায় প্রণাম করিতেছি । অতএৰ, প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন। 

এইরূপে বারহ্ার কাহরোক্তি করিলে, সেই মুনিপুঙ্গব আমারে কহিলেন, আমি যে 

কথা বলিয়াছি, তাঁ! কদাঁচ অন্যথা হইবে না। তোমাকে মরণাস্তর অন্য জন্মে এই বনে মৃগী 

হইতে হইবে । ভাবিনি! মহধি সিদ্ধবীধ্যের পুত্র মহাঁবাহু লোপ সেই মুগী অবস্থায় তোমার 

গর্ভে জন্মগ্রহণ ক,রবেন। তুমি জাতিম্মরা হইবে । অতএব গর্ভ উপস্থিত হইলে, তুমি স্বাতলাত 

করিয়া, মানুষের ন্যায় কথা কহিতে পারিবে। অনন্তর লোপ জন্মিলে, পতি কর্তৃক অর্চিতা 

হইয়া, মৃগীযৌনি পরিহার করিবে এবং ছস্কৃতকারী পুরুষগণের অপ্রাপ্য লৌকগকল প্রাপ্ত হইবে! 

মহাবীর্ধয লৌলও পিতার শক্রদ্দিগকে বিনাশ ও দমগ্র মেদিনী অয় করিয়া, পরে মন্থু হইবেন। 

এইরূপে আমি অভিশপ্ত হইয়া, মরণান্তর এই মৃগীধোনি লাভ করিয়াছি। আপনার 

স্পর্শে আমার জঠরে গর্ভও সন্ভৃত হইয়াছে। এইজন্যই বলিতেছি, আপনার মন অস্থাণ 

সঙ্গত হয় নাই এবং আমিও আপনার অগম্য। নহি। কিন্তু এই গর্ভস্থ লো আমার বিশ্ব কাঁরতেছে। 

মার্বগ্ডেয় কছিলেন, এই প্রকার কথখত হইলে, সেই বাঁজা নিরতিশয় আহনাদিত হইয়া চিনা 

করিলেন, আমার পুত্র শক্র সকল জয় করয্বা পৃথিবীতে মনু হইবেন। অনন্তর মুগী সেই দর্ধ 

সথক্ষণসম্পনন পুত্র প্রসব ক'রল। পু ভূমিষ্ঠ হইলে, সর্ধবভৃত হর্যাবিষ্ট হইল। বিশেষতঃ ৫. 

মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করলে, বাজ। অতিমাত্র আনন্দ অন্থৃভব করিলেন। এ সময়ে স্ব 
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পঞ্চনপ্ততিতম অধায়। ১৬১ 
শাগমুকা হইয়া, অন্ত্ধম লোক সকল প্রাপ্তা হইল। অনন্তর খবগণ সকলে সমবেত হইয়া, সেই মহান্থুভব পুলের ভাবিনী সমৃদ্ধি পর্যযবলোকন করিয়া, এইরূপ নাম রাখিলেন, ইনি তাঁমনী 
যোনিতে পতিত মাশার গর্জে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে লোক সকলগ তামসপ্রকতি 
হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য ইহার নাম তামস হইবে। মুনিসত্তম! অনন্তর 'গেই তামন পিতা 
কর্তৃক বনমধো সংবন্ধিত হইয়া, বুদ্ধির উদয় হইলে, তীগকে কহিলেন আপনি কে? আমিই বা 
কে? কিরূপেই বা আপনার পুর হইলাম? আমার মাতাই বা কে? কিজন্তই বা আপনি- 
আগমন করিয়াছেন ? এই সমুদায় সত্য করিয়া আমাকে বলুন। 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন, তখন মহাবাহ জগতীপতি পিঠা, পুজের নিকট আপনার রাজাচ্যুতি 
প্রভৃতি যাবতীয় ঘটনা আন্মপূর্পিক কীর্তন করিলেন। মমুদায় শুনিয়া ঠিনি ভগবান্ ভাঁস্করের 
আরাধনা করিয়া, সংহারনমেত যাবতীয় দিবা অস্ত্র প্রাপূু হইলেন। অনন্তর কান্ত হইয়া, 
অরাতিদিগকে জয় ও পিতার মন্তিকে আনয়ন করিয়া, তদীয় মন্ুজ্ঞান্ুগারে পুনরাঁয় সকলকেই 
ছায়া পিলেন। এ দিকে, তদীয় পিতা পুরমুখ স্ব দর্শন করিয়া, কলেবরপরিহাঁরপুরঃসর তপস্তা 
ও যক্ঞবতো অর্জিত স্বকীয় লোক সমস্ত প্রাপ্ত হইলেন। নরপঠি তামস সমস্ত পৃশিবী.জয় করিয়া, 
তামলনাণা মন্থ হইুলন | তাহার অন্তর শ্রবণ কর। সেই ম্ন্তরে দেবগণ, রাজগণ, খধিগণ, 
ইন্্র এবং সেই মনুর যে সকল পুত্র পৃথিবীপাল হইয়াঠিলেন, তাহাদের সকলেরও কথা বপিব। 
এই মন্বন্তর সত্য, সুধী ও হরি প্রতি নাণক সপ্ুবিংশতি দেবগণ প্রাহুস্থৃতি হন। মহাবল, 
মহাবীর্য্য, শতয-জ্ঞর আাহর্ভা শিখি ই সকল দেবগণের ইন্দ্র হইয়াছিপেন। আর, জোতির্ধাম।, 
পৃথু, কাব্য, চৈ, মগ্সি বলক গীবত এই সাতজন সপ্তর্বিপদ অধিকার করেন। নর, ক্ষান্ত, শান্ত, 
দাত্ত, দাগ, জঙ্ঘা ইত্যাদি তাহার পুর । সকলেই গ্ুমহুঁষণ এবং দকলেই রাঙ্জা হইয়াছিলেন। 

ইঠি তাঁমপমন্বস্তর নাম চত্রঃসগ্ততিহম অধ্যায়। 

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়। 

মার্কগেয় কহিলেন, ত্রহ্মন্! পঞ্চম মন্থ রৈবতনামে বিখ্যাত । তাহার উৎপণ্তি বিস্তার মে 
বলিচেছি, শ্রবণ কর। 

খতবাঁক্ নামে বিখ্যাত মহাঁভাগ খষি ছিলেন । তাহার পুত্র হয় নাই। পরে রেবতীনক্ষরের 
আন্তে এক পুজ হইল । িনি সেই পুত্রের বিধিবৎ জাঁতকর্মাণিক ক্রিয়া এবং উপনয়নাদি ও 

ষণাক্রমে সম্পাদন করিলেল। পুল্র অনচ্চরিবর হইয়া! উঠিল | এদিকে সে জন্মিয়া অবধি, খধি 
দীর্ঘ রাগ প্রাপ্ত হইলেন। তীহার পর্ীও প্রসব করিয়া অবধি কুষ্ঠরাখাদি-পীরিঠা হইয়া, 

পরন আর্তি ভোগ করি'ত লাগিলেন। তখন খষি ছুঃখিত হইয়া, চিস্তা করিত লাগিগেন, 

একি হইল! প্র দময়েতাহার পেই ন্যান্তদুর্মাতি পুত্র অপর মুনিপুত্রের প্রিয়তমা ভার্ধাকে 
পরিগ্রহ করিল। তদ্দর্শনে ধবাক্ বিষগূমনা হইয়া, বলিতে লাশিপেন, পুর না হওয়া মনুযের 

বরং ভাপ) কুপুত্র হওয়া নিতাপ্ত অমঙ্গলের কারণ। যেহেতু, কুপু্ সর্বদা পিতা ও মাহ 

উভয়ের আয়াস সমুৎপাঁদন ক.র এবং শ্বর্গস্থিত স্বকীয় পিহপুকুষিগকে অধঃপাঠিত করিনা 
থাকে, তাহার দ্বারা সুদ্গণের উপকার হয় না; পিতৃগণেরও তৃপ্তি জন্মে না এবং পিতা 

মাতার নিরবস্িক্ন দুঃখ উৎপন্ন হয়; জুহরাং, তানৃশ হম্বতকর্মা পুত্রের অঙ্গে বিকৃ! তাহারাই 

ধন্য, যাঁহাঁদের পুক্রগণ সকল লোঁকেরই নিরতিশয় সম্মানভান এবং সর্ব! শান্তির অনুসরণ- 
পূর্বক পরের উপকার ও নিয়মানুসাঁ-র সাঁধুকর্মের অনুষ্ঠান করে। কুপুলের মংদর্গবশতঃ আমা- 
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১৬২ " মাককগের পুরাণ । 

"দেয় জন্ম যেমন সর্কথা পণ্ড ও শাস্তিলেশপরিশূন্ত, সেইরূপ পরলোকপরাদুখ বপিয়া, নরকের 
হেতু ঃ কোনমতেই লাগতির নিমিত্ত নহে। কুপুত্র সুহদগণের দৈন্, বিপক্ষগণের হর্ষ ও পিতা 
মাতার তকাল জরা উপস্থাপিত করে। 

মার্কগডেয় কহিলেন, এইপ্ূপে মহর্ষি গতবাক্ অত্যন্তচষ্টম্বভাঁব পুজের চরিত দহামানচিত্ 
হইয়া, গর্গকে লিল্ঞানা করিলেন, আমি যথাধিধানে ব্রভুবিধানপূর্মক বেদ পকল গ্রহণ ও থাঁবিধি 

” তৎদমস্ত সমাপন করিয়া, দারপরিগ্রহ করিয়াছছি। অনন্তর সপত্রীক হইয়া, শ্রোত, স্মার্ত ও বফট্- 
ক্রিয়া প্রত্ৃতি কর্তব্য ক্রিয়া সকল সম্পাদন করিয়াচি। অৰ্ি মহামুনে! এ পর্যাস্ত আমি কোন 
ক্রিয়াই অঙ্গহীন করিয়া, সম্পর করি নাই। বলিতেকি, আমি পুক্নামনরকভয়ে আত্রীস্ত হইয়া, 
গর্ভাধানবিধিক্রমে এই পুজের জন্মদান করিয়াছি ; কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ভহ্য নহে। 
অতএব এই পুক্র আপনার দোঁষে, কি, আমার দোষে দুঃশীল হইয়া, আমাদের দুঃখ সমুস্তীবন ও 
বন্ধুগণের শোক সংখটন পূর্বক জন্ম গ্রহণ করিল? 

গর্ণ কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ 1 তোমার এই পুক্র বেবচীর অস্তে জন্মিয়াছে। যেহেতু, এরূপ দুষিত 
সময়ে জন্ম হইরাছে, সেইহতু, তোমার দুঃখের নিদিব্বীভূত হইয়াছে । নতুবা, তোমার বা ইহার 
অথব! ইহার জননীর, কিছ! তোমার বংশের ফোঁনপ্রকার অপচাঁর নাই । একমাত্র রেবতীর 
অন্তদশাই ইহার ছুঃশীলতাঁর হেতুন্ধূপে প্রাহুভূতি হইয়াছে । | 

খাতবাঁক কহিলেন, যেহেতু, আমার একগাত্র পুত্র রেবতীর অন্তদ্শাঁঞনিত দুংশীলতাদোঁষে 
আক্রান্ত হইয়াছে, সেইহেতু, রেবতীর আগ পত্তন হউক । 

মা্কগেয় কহিলেন, তিনি এই প্রকার শীপ প্রদান করিলে, রেবত্বীনক্ষত্র পতিত হইল। 
সকল লোক বিশ্বয়াবিষ্ট চিত্তে এই ব্যাপার দেখিতে লাশিপ। কুমুদপর্বতের সমস্তাৎ রেবতীনক্ষত্ 
লহসা পতিত হইয়া, সমুদায় বন, কন্দর ও নির্বর উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। তদদীয় পত্তন. 
প্রযুক্ত তদববি কুমুদপর্মতের নাঁন রৈবতক হইল। তগ্নিবন্ধন, এই ভূধর সমুদাঁয় পৃথিবীর মধ্যে 
অতীব রমণীয়। সেই নক্ষত্রের যে কান্তি পঞ্কঞিনীরপে গ্রাহ্ভূত্তি হইল, তাহা হইতে অতীব 
সুশোতন-রূপশালিনী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল । অয়ি ভাগুরে! মহর্ষি প্রমোচ রেবতীর কান্তি 
অন্ভৃতা সেই কন্যাকে দর্শন করিয়া, তাহার নাম রেবতী রাঁখিলেন। প্র কনা তাহার আশ্র- 
মের শান্লিধো জন্মিয়াছিল। মহাঁভাঁগ প্রমোঁচ তাহাঁকে সেই মহাঁচিলেই পোষণ করিতে লাগি- 

লেন। এঁকন্ত। যৌবননীমায় পদার্পণ করিগা, সমধিক রূপবতী হইংল, খধি দর্শন করিয়া, 
ভাবিতে লাগিলেন, ন। জানি, কোন্ ব্যক্তি ইহাঁর ভর্তা হইবেন । এইরূপ চিন্তাঁগুসঙ্গে তাহার 
বনৃকাশ অতীত হইয়া গেল। তথাপি, সেই মহাখুনি কন্যার সদৃশ বর লাঁভ করিতে পারিলেন না। 
অনন্তর তিনি অগ্রিশাপাঁয় প্রধেশ করিয়া, এ বিষয় জানিতে ইচ্ছুক হইলে, শ্বয়ং হুতাঁশন তাহারে 
কহিলেন, দুর্গম নামে মহাঁবল, মহাঁবীর্ধ্য, প্রিয়ভাধী, ধর্মবৎসল মহীপতি ইহার ভর্তা হইবে। 

সার্কগ্েয় কহিলেন, অনস্ত্র সেই নরপতি ধীমান্ ছুর্গম যৃগয়াপ্রসঙ্গে তদীয় আশ্রমপদে 
আগমন করিলেন । তিনি প্রিয়ব্রতের বংশোস্ভব ও মহাবল পরাক্রীস্ত এবং রাজ বিক্রমশীলের ৰ 

গউুরসে কাপিন্দীর জঠবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই জগতীপতি আশ্রমপদে গ্রাবেশ করিয়া, 

খবিকে দেখিতে না পাইয়া, সেই তন্বঙ্গীকে প্রিয়াসস্তাষণে গিজ্ঞাদা করিলেন, ভগবান্ মুনিপুঙ্গব 
এই মাশ্রম হইতে কোথায় গমন করিয়াছেন? আমি তাহাকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা করি। 
অতএব শোভনে ! তিনি কোণায় বল? 

মার্কগডেয় কহিলেন, খবি তখন অগ্নিশাঁগাত ছিলেন । বাজার কথা ও প্রিয়াসভাষণ শ্রবণ 

ফরিয়া, সত্তথবরে বাহির হইয়া আপগিলেন এবং সম্মুথেই নরেন্ত্রলক্ষণলক্ষিত মহাত্মা! হর্গমকে অব 
পোঁকন করিলেন। তিনি বিনয়ভরে অবনত হইলেন। তীহাকে দর্শন করিয়া, খধি বু 

শিষ্য গৌততমকে কহিলেন, গৌতম ! তুখি শীত্ব এই রাজার জন্ত অর্থ; আনয়ন কর। একেই এই 
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বাগ! বহকালের পর মাদিয়াছেন। বিশেষে, আবার জামাতা । অতএব আমার মতে অর্থ্যদানের 
যোগ্যপাত্র। | 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন, তখন রাজা ভাবিতে লাগিলেন, কিন্ত আমাঁকে জামাতা বলা হইল। 

তাঁবিয়া কিছুই অবধারণ করিতে ন! পারিরা, অগত্যা মৌনী হইয়া, অর্ধ্য গ্রহণ করিলেন 
ঠিনি ঘর্থ্গ্রহণান্তর আপন পরিগ্রহ করিলে, মহানুনি তীহীকে স্বাগতবাদসহকারে জিজাসা 

করিতে লাগিণেন, আপনার গৃহে কুশল 1 অযি ন'র্থর! আপনার কোধ, বল, মিত্র, ভৃত্য ও 

সমাত্য সকলেরও মঙ্গল? মহাঁবাহো ! যাহাতে এই সকল প্রতিষ্ঠিত আছে, তোখার সেই 

গাআ্মাও কুশলে আছে? তোমার এই পন্থী সর্বদা কুশলতোগ করিতেছেন যেহেতু, ভূমি ইহারে 

প্রযসস্তাণাঁধি দ্বারা সমধিক মাপ্যার়িত করিংে। সেইহেহু আমি ইহার কুশল মিজাগা ছার 

ক করিব? তবে তোমার অন্ান্ত পত্তীগণের কুশল জিজালা করিতেছি। 

রাঙা কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রনাদদে আগার কান বিষয়েই অকুশল নাই। এক্ষণে 

আনার কৌতৃহল জন্মিয়াচে, এই বনে আমার পত্বী কে? 

ধধি কহিলেন, ধিনি ত্রিভুবনের মধ্যে স্থনারী, সেই পরমমহা ভাগা বরারোহা রেবতী আপনায়: 

তীর্ঘ) ৷ আপনি কি তীহাঁকে জানেন না? 

রাঁজা কহিলেন, স্ুভদ্রা, শাস্ততনয়া, কাবেরীতনয়া, স্ুরাষঙ্গা, সুজাতা, কাদস্বা, বরূখজা, 

বিপাগ ও নন্দিনী, ইহারাই আমার ভার্্যা, গৃহে আছেন, জানি। তষ্টি্, রেবতীকে জানি না। 

উনিকে? 
ধধি কহিলেন, তৃপাল ! আপনি যে বরবর্ণিনীকে প্রিয়া বপিয়া এইমীত্র সম্বোধন করিলেন, 

ঠিনিঈ আপনার শ্লাধ্যা গৃহিণী । আপনি কি ভুলিয়া গেলেন? 
| 

রাজা কহিলেন, মুন! আঁপনি সতা বলিয়াছেন। কিন্তু আমার কোনকূপ দুষ্ট ভাব নাই। 

অত এব প্রার্থনা করিতেছি, আমার- গ্রঠি আঁপনি ঝুট হবেন না। 

ধধি কহিলেন, মহাঁরাঞ্জ ! তাই বপিতেছেন, আপনার কোনরূপ ুষ্ট ভাব নাই। আপনি 

অগ্নির গ্রেরণাবশম্বদ হইয়াই, এইকূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। রাঁজন্! আমি অগ্রিকে 

চিন্তা! করিয়াছিলাম, কোন্ ব্যক্তি ইহার ভর্তা হইবেন। হিশি কহিগেন, আপনিই অদ্য 

ইহার ভর্তা হইবেন। অতএব আমি আপনাকে কণ্তাপাঁন করিলাম; আপনি গ্রহণ করুন। 

দেখুন, আপনিও ইহাকে প্রিয়া বণিয়া মামন্্রণ করিগ্লাছেন। অতএব কিঞ্ন্ আর বিচার 

করিতেছেন ? 

মার্কগডয় কহিলেন, তিনি এইরূপ কহিলে, রাজা মৌনী হইয়া রহিশেন। তখন খবি লেই 

কম্যার বৈবাহিক বিধি সমাধানার্থ উদ্যত হইলেন। মহীগুন ! পিতা বিবাহ দিবার জগ্থ উদ্যত 

হইলে, সেই কন্তা! প্রশ্রয়াবনত বনে তাঁহাকে ঘংকিঞ্িৎ কহিলেন, তাঁত! আপনি যণি আগার 

প্রতি প্রীতিমাঁন হইয়। থাকেন, তাঁহাহইলে, প্রসন্ন হউন? প্রসঃ হইয়া, রেবতীনক্ষত্রে আমার 

বিবাহ দিন। 
| 

ধষি কহিলেন, ভরে! চন্দ্রের সহিত একযোগে অবস্থিত সেই রেবতীনক্ষত্রের পতন হইয়াছে 

অয়ি সুক্র ৷ তোমার বিবাহের অন্টান্ত অনেক নক্ষত্র আছে। 

কণ্তা কহিলেন, তাত ! সেই নক্ষর বাঠিরেকে কা বিফল বগিয়া, আমার প্রতিভাত হই. 

তেছে। বিফপ কাঁলে মাঁদৃশি কন্তার বিবাহ কিরূপে হইতে পারে? 

খবি কহিলেন, খতবাক্ নামে বিখ্যাত পন্থী রেবতীর গ্রতি জাতক্রৌধ হইয়াছিলেন। 

সেই ক্রোধেই তিনি তাহাকে নিপাতিত করিয়াছেন। আমিও এদিকে ইহার নিকট প্রতিজ্ঞা 

করিয়াছি, এই মদদিরেক্ষণা আপনার ভাঁধ্যা।, অতএব তুমি যদি বিৰাহে গমত কর, তাহাহইলে, 

আষার বড়ই সন্কট দেখিতেস্থি। 
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কন্ঠা কহিলেন, তাত ! ৫সই খবি খতবাক্ কি এইরূপ তপশ্থা করিয়াছেন ? আমার পিতা 

আপনি কি পেরূপ ত্রপস্ঠা করেন নাই ? তবে কি আমি অধম ব্রাঙ্গণের কন্তা ? 
খবি কহিলেন, বালে! তুর্রির্ষবন্ধুর কন্যা নহ এবং সামান্য তপস্থিরও পুত্রী নহ। তুমি 

আমার কন্তাঁ; যে জানি 'শন্য দেবগণের স্থষ্টি করিতে ক্ষমবান্। 
কন্ঠা কহিলেন, যদি আমার পিত। বাস্তবিকই ভপন্থী হন, ভাহাহইলে, কিজন্য রেবতীকে 

পুনরায় অন্তরিক্ষে সমাঁরোহিত করিয়া, সেই নক্ষত্রে মাদার বিবাহ পিতেছেন না? 
খযি কহিলেন, ভদ্রে ! তাহাই হইবে । তোমার কল্যাণ হউক । তুমি প্রীতিমতী হও। আমি 

তোমার জন্ত রেবন্তীকে পুনরায় চন্দ্রমাঁংগ আা.রাপিত করিব। 
মার্কগেয় কহিলেন, দ্বিজৌন্তম! অনস্তর মহধি প্রমোচ রেবতী নক্ষত্রকে তপঃপ্রভাঁবে পুন- 

রায় পূর্বের ন্যায়, চন্দ্রের সহিত সংযোগ্রিত করিলেন । পরে বিধাঁনানুসারে মন্ত্রগয়োগপুরঃসর 
ছুহিতাঁর বিবাহ সমাহিত করিয়া, পপ্রীতিষান্ হইয়া, পুনরায় জামাতাঁকে কহিলেন, তৃপাল। 

আমি তোমাকে কিরূপ যৌতুক দিব, বল। আমার তপন্ত1! কোনরূপে প্রত্হিত হয় না। অতএব 
ছুর্লত হইলেও, তোমাকে দান করিব । 

রাজ! কহিলেন, মুন! আমি ম্বায়ন্তুব মন্থর বংশে উৎপন্ন হইয়াছি। সেইঞ্স্য, আপনার 
প্রপাদাঁৎ আমি এন্ধপ পুল প্রার্থনা! করি, সে যেন মনু হয়। 

ধধি কহিলেন, তোমার এই কামনা পুর্ণ হইবে। রাজন! তোগার পুল্সর মনু হইয়া, সমগ্র 

গেদিনী ভোগ করিবে এবং ধর্মান্ঞ হইবে । 
মার্কতেয় কহিলেন, তখন রাঁজা রেব হীকে লইয়া, ক্কীয় পু'র প্রস্থান করিলেন। সেই 

রেবতীর গর্ভে তাহার পুভ্র উৎপন্ন হইল । সেই পুজই রৈবত মন্তু হইয়াছ্িচলন। রৈবত মন 

মেমন যাবতীয় মানবধর্থে অলন্কৃত ও সকলের অপরাজিত, ফ্েইবপ বেদবিদা। ও অর্থশীস্ত্র এবং 

যাঁবতীয় শান্ত্রর্থ পরিজ্ঞাত ছিলেন । ব্রহ্ষন! তদীয় মন্বস্তরে যে যে দেবতা, খবি ও রাঁজা এবং 

ইন্্র গ্রাদুভ্তি হইয়াহিলেন, বগিতেঙি, সমাহিত হইয়া, শ্রবণ কর । দ্বিজ | এই মন্বস্টার স্বমেধা- 

নামক দেবগণ এবং বৈকুঠ ও অমিহাঁভনামে নরপতিগণ আবিভ্ভত হন। ইহীরা প্রন্তোকেই 

চতুর্দণ গণে বিভক্ত । তন্মধো, বিভু উর্লিখিত দেবগণচতুষ্টযের অধিপঠি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। তিনি 
একশত যঞ্গান্ুষ্ঠান ক'রন। হিরণারোমা, বেদশ্রী, উদীবা, বেদবাহু, স্থধামা, পর্জন্যা এবং বেদ. 

বেদান্তপারগ মহাঁভাঁগ বশিষ্ঠ ইহারা রৈবতমন্বশ্তবের সপ্তধি। আঁর, বলবন্ধু, মহাঁবীর্ধ্য, সুযৃষ্টব্য 

সত্যকাঁদ্য অন্যান্য মহাঁ্জা রৈব চমগ্ুর পুজ | আমি €তাঁমাব নিকট আপি হইতে বৈবত পর্যাস্ত যে 

সকল মন্ুর কথা বপিলান, ইহারা সকলেই স্থাঁয়ন্ত্ুব নামে বিথ্যাত। কেবল স্বারৌচিষ মন্ত্র নহেন। 

ইতি রৈবতমন্বস্থর নাম পঞ্চনপ্রতিতম অধাঁয়। 

ষট্সগুতিতম অধ্যায়। 

মার্কণেয় কহিলেন, এই মানি তৌমাঁর নিকট পঞ্চ মন্বন্তর কীর্তন করিলাঁম। অধুনা চক্ষু" 

: নামক ষষ্ঠ মন্বস্তর শ্রবণ কর। অন্য জন্মে পরমেঠীর চক্ষু হইতে ইহার জন্ম হয়। সেইজন্য বর্তমান 

জন্মেও তাঁহার চাক্ষুষ নাম হইয়াছিল। মহাত্মা রাজধি অনমিত্রের ভার্্যা ভরা এক পুত্র প্রসব 
করেন। এ& পুজ্র অতিশয় বিহ্বান্, শুচি, জাতিম্মর ও বিভাবসম্পন্ন। ঠিনি জন্মিলে, জননী 

তাহাঁকে নিজ উৎসঙ্গে স্থাপন করিয়া, উল্লাপনসহকারে আলিঙ্গন ও পুনরায় পরমপ্রীতিভরে 

উল্লাপন করিতে লাগিলেন । তিনি জাতি্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াহিগ্েন) সুতরাং, মাতার 



ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় | ১৬৫ 
ক্রোড়ে থাকিয়া, এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, হান্ত করিতে লাগিলেন। তগর্শনে জননী 
অতিমাত্র জাতক্রোধা হইয়া, কহিলেন, বংস! আমি ভীতা হইয়ান্ি। যেহেতু, তোমার বদনে 
হান্তের উদ্রেক হইয়াছে। একি! অকালে ভোমাঁর বোধোর্দীহইয়াছে! তুমি কি কোনরূপ 
শোভন ঘটনা অবলোকন করিতেছ ? 

পুত্র কহিলেন; আপনি কি দেখিতেছেন না, সম্মুখে শর বিড়াঁনী আমাকে ভক্ষণ করিতে অভি- 
লাধিণী হইয়াছে । আর এ দ্বিতীয়া জাতহারিনীও অন্তহিহা হইয়া রহিয়াছে । এদিকে, আপনি পুত্র- 
প্রীতির বশবর্তিনী ও নিরতিশয় অগ্থরাগিণী হইয়া, আমারে দর্শন করত বারঘাঁর বছবিধ উল্লাপনসহ- 
কারে আপিঙ্গন করিতেছেন । তজ্জন্ত আপনার পুলক স্শরিত এবং স্সেহসন্ভৃত অশ্রসলিলে লোৌচন- 
যুগল কলুবিত হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্যই আনি হান্ত করিয়াছিলাম। ইহার কারণও শ্রবণ কর্ন । 

এই বিড়াপী যেমন স্বার্থসাঁধন-তৎপরা হইয়া, প্রসক্ত নয়নে আমারে দর্শন করিতেছে, দ্বিতীয়া 

জাতহারিণীও শুত্রুপ অন্তদ্ধানগতা হইয়া, আমারে দেখিতেছে। ইহারা উভয়ে যেমন একমাত্র 

্বর্থের জন্যই আমার উপরি নিগ্ধহৃদয়া হইয়াছে, মেইরূপ আপনিও একমাত্র স্বার্থের বশবহ্ঠিবী 
হইয়া, আমাকে এইরূপ শাশিগনাদি করিতেছেন। ইহাই আমার স্পষ্ট প্রতীত হইয়াছে । 
তবে বিশেষ এই, এই মাঁর্জারী ও জাতহারিণী উভয়ে আমাঁর এখনই উপভোগ করিবার জন্য 
উদ্যত হইয়াছে ; কিন্তু আপনি ক্রমে ক্রয়ে উপভোগধফোগ্য ফল কামনা করিতেছেন। দেখুন, 
আমি কে, আঁপনি তাহা! জানেন না। আঁবাঁর, আমি আপনার কোন উপকারই করি নাই। 
এদিকে, আবার আপনার সহিত আমার অধিক দ্িনেরও সহবাগাদি হয় নাই। পার্ট সাত দিন 
মাত্র পরম্পরের সংসর্গ ঘটিয়াছে। তথাপি, আঁপনি শ্সেহের বশবর্ডিনী হইয়া, সাশ্রলোচনে অক- 
পট হৃদয়ে আমারে তাত! বহন! ভদ্র! ইত্যাদি বাক্যে সঙ্োধনপৃর্বক গাঢ়তর আন্জিন করিতে 
ছেন? এইজন্য মাগি হাপিয়াছি । 

মাচা কহিলেন, বস! আমি উপকারপ্র শ্তাঁশাঁয় তোঁমাকে আলিঙ্গন করি নাই; নৈপর্ণিক 
প্রীতির বশবর্তিনী হইয়াই এইবপ করিয়াছি । তথাপি, তোমার যদি ইহাতে প্রীতি সঞ্চারিত না 
হত এবং তজ্জন্ত আমি ষদি তোমার পরিতাক। হই তাহাহইলে, তোমা হইতে ভবিষ্যতে আমার 

থে স্বার্থলাভঘস্তীবনা, আমিও তাহা ত্যাগ করিলাম । 

মার্কগেয় কহিলেন, এই বগিয়া, তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, গ্ৃতিকাগৃহ হইতে 

বহির্গতা হইলেন । যদ্দিও তাহার অঙ্গ ও ইঞ্জির সমস্ত তৎকালে স্বস্ব-কার্ধ্য-মাধন-শক্তি গ্রাপ্ত হয় 
নাই; কিন্ত তাহার অন্তঃকরণ ও আত্মার কষায় দুরীভূত হইয়াছিল। জননী পরিষ্টাগ করিবা- 

মাত্র, জাঁতহারিণী তথনি তাহাকে হরণ করিল । হরণ করিয়া, মহারাজ বিক্রাস্তের মহিষী যাহাতে 

শয়ন করিয়াঠিলেন, তাহাতে তাহাকে স্থাপন করিয়া, সেই রাজার তৎকাপসম্ভুত পুত্রকে গ্রহণ 

করিল। তাঁহাঁকেও আবার অন্ত গৃহে লইয়। গিয়া, এইবপে স্থাপনপূর্বক তাহার পুত্রকে গ্রহণ ও 

ভক্ষণ করিল। সেই জাতহারিণী ক্রমে ক্রমে তৃতীয় শিশুকে এইরূপে ভক্ষণ করিতে লাগিল। 

সে অতিমাত্র ্বণাশূন্তা। একটার পর আর একটা শিশুকে হরণ করিয়া, তৃতীয়টার বেঙ্লা৷ ভঙ্গণ 

করিয়া থাকে এবং অন্ুদ্দিন পরম্পরের পরিবর্তন করে। 

যাহা হউক, রা! বিক্রান্ত পরম আহলাদিত হইয়া, সেই পুত্রের ক্ষত্িয়োচিত সংস্কার সমা- 
হিত এবং বিধানাহবসান্সে তাহার নামকরণ করিলেন। তাহাতে তাহার মাম আনন হইল 
অনন্তর কুমারের উপনয়নসংস্কার পম্পন্ন হইলে, গুক তাঁহাকে কহিলেন, প্রথমে জননীর বন্দন! 

ও অভিবাদন কর। তখন কুমার গুরুর কথা শুনিয়া, হান্ত করিয়া কহিলেন, আমি জননী অথবা 

পানী, কোন্ মাতার বন্দনা করিব ? 
গুরু কহিলেন, মহাভাঁগ ! তোমার এই জারথনন্দিনী জননীর বন্দনা কর। বিনি রাজ! . 

বিক্রান্তের প্রধান! মহিষী ও ধাহার নাম হৈমিনী। | | 
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আনন কহিলেন, ধিনি বিশাগগ্রামনিবাপী ও বোঁধের পু, সেই চৈত্র ইহার গর্ভে জগ্জি 
রাছেন। আমি নহি? ইনি সেই চৈত্রেরই জননী । . 

গুরু কহিলেন, অযি আনন্দ জিমি কোথা হইতে আগিয়া? চৈত্রই বা কে, ধাহার কথা 
তুমি বপিলে ? তুমি কোথায় জঙ্মিয়াঙ্থ ? এখানেই বা কেন ? কি বলিতেছ ? আমার মহাঁসংকট 
বলিয়া বোধ হইতেছে। আনন্দ কহিলেন, আমি অবনীপতি ক্ষরিয়ের গৃহে তদীয় পরী গিরি- 
ভদ্রার গর্ভে জন্পগ্রহণ করিয়াছি । জাতহারিণী আমারে গ্রহণ করিয়।, এখাঁনে ছাড়িয়া দিয়াছে 
এবং হৈমিনীর পুজ্রকে গ্রহণ করিয়া, দ্বিজ প্রধান বোধের গৃহে লইয়া গিয়াছে এবং তাহার 
পুত্রকে ভক্ষণ করিয়াছে । হৈমিনীর পুত্র সেই ত্রাঙ্ষণের গৃহে স্বজাঁতিবিহিত সংস্কারে সংস্কৃ 
হইয়াছেন । আর, মহাঁভাঁগ ! গুরু আপনি এথানে আমার সংস্কার সমাধান করিয়াছেন । আপনার 
আঁদেশ পাঁণন করা আদার অবস্ত কর্তব্য । অতএব কোন্ মাতার বন্দনা করি, বলুন। 

গুরু কহিলেন, বত্ষ! মহাদংকটই উপস্থিত। কি করিব, ভাবিয়। কিছুই স্থির করিতে 
পারিতেছি না। মোহের আবির্ভীববশে বুদ্ধি যেন ঘূর্ণায়মান! হইতেছে। তজ্জন্ত আমার কিছুই 
জানগম্য হইতেছে না। - ৃ 

আনন্দ কহিলেন, সংসাঁর শ্ুদ্ধই এইরূপ। অতএব মোহের অবপর কোথায়? দেখুন, কেহ 
কাহার পুর বা কেহ কাহার বাঞ্চব নহে । জন্ম গ্রহণ করিয়। অবধি লোকের যে পরম্পর সন্বন্ধ 

সংঘটিত হয়, মৃত্যু সেই সম্বন্ধ বিনাশ করিয়া থাকে । এইকপে একদিকে যেমন সম্বন্ধ ঘটিতেছে, অন্য 
দিকে সেইরূপ বিনষ্ট হইতেছে । ফলতঃ, জন্মগ্রহণ করিলে, বান্ধবগণের সহিত যে সন্বন্ধবন্ধন হয়, 
দেহের অবনানেই তাঁহার অবলাঁন হয়। ইহাই বিশ্বের নিয়ম । এই কারণেই বলিডেছি, সংসারে 
কেহ কাহারও বান্ধব নহে। আবার, কেইবা কাহার সতত বন্ধু হইয়া থাকে? তবে কেন আপ- 
নার মতিবিন্রম সংঘটিত হইতেছে ? আমি এই জন্মেই ছুই পিতা ও ছুই মাতা প্রাপ্ত হইয়াছি। 
অগ্ত জন্মে যদি আবার এইরূপ ঘটে, তাহাঁতেই বা বিচিত্রতা কি? আমি এখন তপস্তা করিব। 
অতএব এই বাঞ্জার ধিনি পুল্প, আঁপনি তাহাকে বিশাপগ্রাম হইতে এখানে আনয়ন করুন । 

মার্কগেয় কহিলেন, এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, রাঁজা ভার্ধ্যা ও বন্ধুগণের সহিত বিশ্য়াবিষ্ট 
হইলেন এবং তাহা হইতে মমতার প্রত্যাহার করিয়া, তাঁহাকে বনগমনে অনুমন্তি প্রদান 
করিলেন। অনস্তর চৈত্রকে আনয়ন ও রাজযোগ্য করিয়া, যে ব্রা্গণ পুক্রবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া, 
তাহাকে পাঁলন করিয়।ছিলেন, সেই ব্রা্গণের সম্মানন! রক্ষা করিগেন। এদিকে আনন্দ বাঁক 
অবস্থাতেই মহাঁবনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া, মুক্তির প্রধান অন্তরায় সকলের ক্ষয় করিতে 
লাগিঞ্ধোন। তিনি তপস্ত। করিতে আরম্ভ করিলে, ভগবান্ প্রজাপতি তাহাকে কহিলেন, বত! 
তুমি কিজন্ তীব্র তপস্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, নির্দেশ কর। 

তিনি কহিলেন, ভগবন্! আমি মুক্ষির অন্তরায়ন্রূপ কর্ণ সকলের ক্ষয় পাঁধন ও ততসহকারে 
আত্মসুদ্ধি বিধান করিবার অগ্রিলাঁষে তপন্তা করিতেছি । 

্র্ধা কহিলেন, কর্মবান্ বাক্তির অধিকার নাই। সুতরাং দে মুক্তিলাভের যোগ্য হইতে পারে 
না। তবে, তৃথি সত্বাধিকারবান্ হইয়!, কিৰপে মুদ্তিলাভ করিবে ? তোমাকে ষষ্ঠ মন্থু হইতে 
হইবে। অতএব গমন করিয়া, তাহাই কর। তেদমার তপক্তায় প্রয়োজন নাই । মনগুর কার্য 
করিলেই, তোমার মুক্ষিলাভ হইবে। ৃ 

মার্কগেয়. কহিলেন, ব্রন্গা এইপ্রকাঁর কহিলে, সেই মহামতি আনন্দ তপশ্চরণে বিরত ও 
মর কার্ধ্য করিতে অঠিমত হইনপা, প্রস্থান করিলেন । ব্রহ্মা তাহাকে তপক্তা হইতে বিনিবন্তিত 
করিয়া, চাক্ষুষ বশিয়া সম্বোধন করিলেন তাহাতেই ঠিনি পৃর্বনামে চাক্ষুষ মন্ু বলিয়া প্রখ্যাত 
হইলেন। রাজ! উগ্রের পুত্রী বিদর্ভার সহিত তাহার বিবাহ হইল। তীহার গর্ভে তিনি গ্রধ্যাত- 
বিক্রম পুক্রপরম্পরার জন্মদান করিলেন। দ্বিজ !/রাঁহার মন্বস্তর়ে ধাহারা দেবত1 ও খধি, ধিনি 



সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় । ১৬৭ 
ইঞ্জ এবং যে সকল তাহীর পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। সেই মন্বন্্রবে আর্ধানামক দ্নেবগণের আবির্ভাব হয়। তাহারা নক গণে । তহারা সকলেই প্রখ্যাত- 
কর্মা) সকলেই প্রখ্যাতত-বলবীধ্যদন্পন্ন ; সকলেই হজ্জে পা করিতেন; সকলেই প্রভা- 
মণ্ডল সহায়ে ুর্নিরীক্ষা ছিলেন । প্রহ্ুত নামে আর এক দেবগণের আবির্ভাব হয় । তাঁহাদের 
সমূায়ে আট গণ। পুনরায় ভবনামে মষ্ট গণে বাবস্ছিষ্ন তীয় দেবগণ প্রাহভূতি হইয়াছিলেন। 
তদনস্তর যৃখনাঁমক অষ্টগণাবচ্ছিন্ন চতুর্থ দেবগণ আবিভূত হন। ইহীদের মধ্যে অপর গণের 
ধে প্রাছর্ভীব হয়, তাহাদের নাম লেখ । বিনি শত যজ্ঞের আহরণ করিয়।, তাহাদের অধিপতি 
হন, তাঁহার নাম মনোজব । এই মনোঁজবই এই মন্বস্তরে যজ্রভাগভৃক ইন্জ্র নামে বিধ্যাঁত। 

স্বমেধা, বিরঞ্গা, হবিষ্ান্, উন্নত, মধু, অতিনামা ও সহিষু, এই মাত জন এই মহস্তরের 
ধধি। উরু, পুরু: ও শতদ্যন়্ প্রমুখ শিরতিশয় হাব পুক্ুষগণ চাক্ষুষ মন্থুর পুত্র। তাহার! 
মকলেই পৃথিবীপতি হইয়াছিলেন। 

বি! এই আমি আপনার নিকট ষষ্ঠ মন্স্তর কীর্তন করিলাম । সঙ্গে লে মহা টাক্ষুষ মুর 
জগ্ম ও চরিতকথাঁও বরিলাম। সম্প্রতি যে মন্থুর আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার নাম বৈবশ্বত মন্ু। 
এই সপ্তম মন্বন্তরের দেবতা প্রভৃঠির নাথাদি কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। 

ইতি চাক্ষুষ মন্বস্তর নাম ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়। 

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় । 

মার্কণ্েয় কহিলেন, মহাভাগ ! বিশ্বকর্্ার পত্রী সংজ্ঞা সু্য্যের পত্ধী। ভগবান্ ভাস্কর তাহার 

গর্ভে মনুর জন্মদান করেন । মন্গুর যশ যেমন প্রখ্যাত; সেইরূপ তিনি অনেক-জ্ঞানপারগ ছিলেন। 
যেহেতু, চিনি বিবস্বানের পুত্র, সেইহেতু, তাহার নাম বৈবন্বত হইগ। সুর্যের দৃষ্টিপাতমাত্রেই 
সংজ্ঞা নরনবুগল নিবীপিত ক:রন। নেইহেতু, কুর্য্য জাতক্রোধ হইয়া, সংজ্ঞাকে নিষ্ঠর বাক্যে 
কহিলেন, আমাকে দেখিলেই, তুমি সর্বদা নেত্র সংঘম করিয়া থাক। সেইহেতু, মুঠ! তুমি 
প্রজাগণের সংঘমন থমকে প্রদব করিবে। 

ার্কগেয় কহিলেন, তখন দেবী সংজা ভয়াকুলা হইয়া, চপগ দৃষ্টি আশ্রয় করিলেন। তাহাকে 
বিলোনদৃষ্টি দর্শন করিয়া, রবি পুনরায় কহিলেন, যেহতু, আমাকে দর্শন করিয়া, তুমি অধুনা 
বিলোনদৃষ্টি হইলে, সেইহেতু, চঞ্চলশ্বভাবা ননীকে তনয়ারূপে প্রসব করিবে । 

মার্কগ্েয় কহিলেন, অনন্তর সেই শাঁপে সংজ্ঞার গর্ভে যম এবং বিখ্যাত স্থমহানদী যমুনা 
জন্মগ্রহণ করিলেন । তখন সংস্ঞ। রবির তেজঃ অতিকষ্টেই সহ করিতে লাগিলেন | শবশেষে তিনি 

তদীয় তেজঃ সহ করিতে না পারিয়া, চিত্ত করিলেন, কি করি, কোপায় যাই, কোথায় গেলেই 

বানির্বতি লাভ হইবে এবং স্বামীর আর কোপে পড়িতে হইবে ন!। প্রজাপতির পুত্রী মহাতাগ! 

সংজ্ঞ। বাঁরঙ্থার এই প্রকার চিস্তা করিয়া, পিতার আশ্রয়গ্রহণই প্রশস্ত কল্প মনে করিলেন। তখন 

যশষিনী পিতৃগৃহগমনে কুতবুদ্ধি হইয়া, আত্মতনূকে রবির দয়িত1 ছায়ারূপে নির্বাণ করিলেন এবং 

তাহাকে কহিলেন, তুমি, আমার স্তায় রবির গৃহে অবস্থিঠি করিবে এবং আমি যেমন তাহার ও 

পুত্রণের প্রতি ব্যবহার করিহাম, তুণি৪ সেইগাবে থাকিবে। রবি প্রিজ্ঞাসা! করিলে, আমি 

যে গমন করিয়াছি, তাহা ধপিবে না। প্রত্যুত, সর্ধদাই বণিবে, আমিই মেই লংজ্ঞা। 

ছায়াসংজ্ঞা কহিলেন, দেবি! রবি যে পর্য্যন্ত না আমার কেশীকর্ষণ অথবা শাঁপ প্রদান করি- 

বেন, তাবৎ আপনার আঁমেশ পালন করিব । শাপদিললে অখবা জাকর্ষণ করিলেই, সমুদায় বলিব। 



১৬৮ মার্কগেয় পুরাণ । 

এইপ্রকাঁর মভিহিতা হইয়া, সেই দেবী সংজ্ঞা পিতার ভবনে গমন করিয়া, তীহার সহিন্ত 
সাক্ষাৎ করিলেন । তপোবলে গ্রি্রকর্মার অশেষ কলুষ নিরাঁন হইয়াছিল। তিনি বহুমানবশতঃ 
কন্তার পূজা করিলেন। অনিরনির্তী সংঙ্ঞা কিছুকাল পিতৃগৃহে অবস্থিতি করিপেন। তখন পিত্ত 
নাঠিচিরোষিত। সেই চার্ধঙগী ছহিতাকে প্রেম ও বহমান পুরঃসর স্তব করয়! কহিলেন, বৎসে। 
তোমাকে দর্শন করিলে, আগার অনেক দিন মুহুত্তীর্ধের সমান হইয়া পাঁকে। কিন্তু ধর্মুলোঁপ 

হইতেছে। [পতৃগৃহ বহুদিন বাপ করা স্ত্রীজাতির পক্ষে যশস্কর নহে। সে স্বামীর গৃহে অবস্থিতি 
ক'র:ব, ইহাই তাহার বান্ধবগণের মনোরথ | দেখ, তুমি যে সুর্যের সহিত সঙ্গত] হঠয়াছ, তান 

ত্রিহবনের না । অতএবপ্ুল্িকে ! পিহৃগৃহে মার মাধক কাল অবস্থিতি করা তোমার ভাল 

দেখায় না। অতএব স্বামীর গৃহে গমন কর। আ"ম তুষ্ট হইয়া, তোমার পুন! কারতেছি। আয় 
শুডে ! আঁমার দর্শনার্থ পুনরায় আগমন করিও। 

মার্কগেয় কহিলেন, পিত1 এইরূপ কহিলে, সংজ্ঞা যে আগ্রা বলিয়া, তাহাকে সবিশেষ পুজা 

করিয়া, উত্তরকুরুতে গমন করিলেন এবং সুরধ্যতেজে ভীতা ও তীয় তাঁপনহনে মনিচ্ছান্থিতা হইয়া, 
বড়বারূপধাঁরণপূর্বক তথায় তপশ্চরণে প্রবুন্তা হইলেন । 

এ দিকে, দিবাঁপতি নংজ্ঞাঞ্জানে সেই দ্বিতীয়! পর্দীতে ছুই পুত্র ও মনোরমা এক কন্তা 

উৎপাদন করিলেন। কি ছায়া আপনার অপত্যবর্গে যেন্বপ অতিমাঁঞ বাংসণ্যপ্রকাশে প্রবৃন্তা 

হইলেন, সংজ্ঞার কন্তা ও অপত্যপ্ধয়র প্রতি দেরূপ নহেন। মন্ু এবিষয়ে তাহীর প্রতি ক্ষমাপর 

হইলেন। কিন্তু যম ক্ষমা করতে পারলেন না। কোপ বশতঃ জননীকে মাঁরবার জন্য পাদদয় 
উত্তোলন করিলেন । কিন্ত পরক্ষণেই ক্ষমাগুণের বশবন্তী হইয়া, তদীয় দেহে নিপাতত করিলেন 

না । তখন সংজ্ঞা রোধান্থি তা হইয়া, পাঁণিপল্লব কম্পত ও ওঠ কিঞ্চিৎ প্রন্মণরত ক.রয়া, ধমকে 

শাঁপ দিয় কহিলেন, আমি তোমার পিতার পরী । তথাপি তুমি মর্্যাঁদাশৃন্ত হইয়া, আমারে 

পদ গ্রহাঁরে উদ্যত হইলে, সেইহেতু, অদ্যই তোমার এই পদ পতিত হইবে। 

মার্কণ্েয় কহিলেন, যম জননীর প্রদত্ত এই শাপ শ্রবণ করিয়া, ভয়াতুর হইয়া, পিতাকে 

গিয়া, প্রণিপাঁত কারয়া, বলিতে লাগিলেন, তাঁত! ইহা অতিমাত্র আশ্চধ্য, কেহ কখন দেখে 

নাই; মাতা বাৎদল্য ত্যাগ কারয়া, পুত্রকে শাপ দিয়া থাকেন। মঞ্থ যেরূপ বপিয়! থাকেন, ভনি 

আমাদের মাত! নহেন, আমারও সেইরূপ বোধ হইতেছে। কেননা, পুত্র বিগুণ হইলেও, জননী 

কখন বিগুণা হয়েন না। 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন, ভগবান্ তিথিরার যমের সেই কথা শুনিয়া, ছায়াকে আহ্বানপূর্বক 

জিজ্ঞানা করিলেন, সংজ্ঞা কোথায় গিয়াছেন? ছায়া কহ:লন, বিভাবগো ! আমিই ্বষ্টার 

তনয়া সেই সংজ্ঞা, তোমার পত্থী ও এই সকণ অপত্যের জননী । বিবস্বান বারগার এইপ্রকার 

উিজ্ঞানা কারিলে, তি:ন যখন বলিলেন না, তখন সেই দিবাকর জাতক্রোধ হইন্রা, তাহারে শাপ 

দানে উদ্যত হইপেন। তদর্শ;ন ছায়া সমুদাঁয় যথাযথ তাহার [নকট কীর্ভন করিলেন। ভগবান 

ভান্কর [বদিতার্থ হইয়া, ত্বষ্ঠীর আলয়ে সমাগত হইলেন। বিশ্বক'ঘ দেই তৈপ্শেক্যপুজিত নিজ- 

গৃহাগ ত ভাঞ্করকে পরমভক্তিসহকারে পুজা করিগেন এবং সংগ্ঞার কথা (জজ্ঞাসা করাতে, তাহাকে 

কহিলেন, আপনি পাঠাইয়! দেওয়াতে, তিনি আশার গৃহে আপিয়াছলেন। তখন দিবাকর 

সমাংধস্থ হইয়া, অবলোকন করিলেন, আমার স্বামী সৌম্যমুত্তি ও শুতাকার হউন, এইগ্রকার 

কামনার বশবন্তিনী হইয়া, সংজ্ঞা বড়বারূপধারণপূর্বক উত্তরকুরুতে তপশ্চরণ করতেছেন: 

দিবাকর তীহার তপন্তাঁর উদ্দেগ্ত বুঝিতে পারিয়া, সংজ্ঞার পিতা নেই বিশ্বকর্মীকে কহিলেন, 

অদা আমার তেজের ক্ষয় করিয়া দিন। তখন |বশ্বকর্মা তাহার তেজের ক্ষয় করিলে, দেবতাঁয়া স্ব 

করিতে লাগিলেন। 
ইতি সুর্য্যের তেজ:ক্ষয় নান সধটপণ্ডাতিতম মধ্যায় । 



অক্টসপ্রতিতম অধ্যায়$ 

মার্কগ্েয় কছলেন, অনন্তর দেবগণ ও দেবধিগণ লমাগত হইয়া, সমুদায় ত্িলোক্যোেয় পুজনী 
দিবাকরকে বক্ষ্যমাঁণ বাকা স্তব করতে লাগলেন। 

দেবগণ কহিলেন, আপনি খক্স্বরূপ, আপনাকে নমন্কীর। আঁপনন সীমস্থরূপ, আপনাকে 
নমস্কার। আপনি মকলের আশ্রয় বা তেজঃ প্রণোদিত করেন ; আপনাক্কে নমস্কার । আঁপনি 
জ্ঞানের একমাত্র আধার। আপনি বিশুদ্ধজ্যোতিত্ববপ। আপন দর্বদোধবাহঙ্্ত ও অমলায়। 
এবং আপনাতে তমোগুণের লেশমাত্র নাই। আপনি সকলের বার, বরেণ্য ও পরস্বক্নপ 
পরনাত্বা। আপনার দ্বরূপ সমস্ত জগ্ধ্যাপী। আঁপনি আন্মমূর্তি। আপনাকে নমস্কার । আপনি 
সকলের কারণ ও জ্ঞানচতাদিগের চরম আশ্রয়ন্বরূপ। আপনি হ্ুর্ধ্য্বরূপ ও প্রকাশায্ম- 
্বরূপ। আপনাকে নমস্কার। আপনি ভাস্কর, আপনাকে নমস্কার । আপনি দিনকর, আপনাকে 
নমস্কার। আপনি না পাকিপেপ্রাত্রি হয় না, সন্ধ্যা হয় না ওজ্যোংক্সা হয় না; আপনাকে নমস্কার । 
ভগবন্! আঁপ'নই এই দৃশ্তমান বিশ্ব। আপনি ভ্রমণ ও উদ্ত্রমণ প্রনঙ্গে এই স্থাবরজঙমাষ্মক 
অখিল ব্রঙ্গাগ্ড আবদ্ধ করিয়া থাঁকেন। আপনার কিরণসংস্পর্শে এই সমুদয় পবিত্রতা লাভ 

করে। বশিতে কি, আপনার করনিকর স্পর্শ করিলে, জলাধিরও পবিত্রতা! সংঘটিত হয়। ষাঁবং 
এই জগত তদীয় কিরশসংযোগ প্রার্থনা হয়, তাবৎ হোম ও দানাদিক ধর্ম অনুষ্ঠান করিলেও, 

কোন উপকার পাঁওয়া যাঁয় না । তোমাৰ এক অঙ্গ হইতে ধক সকল, অপর অঙ্গ হইতে লাম 
সকল এবং মন্য অঙ্গ হইতে বন্ধু সকল নিগ তত হইম্বাছে | জগন্লাথ! তুমি খগ্বেদময় | তুমি যন্ধ- 

রেদময়। তুমি সাঁমবেদনয়। এই কারণে তুমিই ত্রয়ী দয় । তুমিই ব্রন্গের স্থুপ, আবার, অবাঞ্ত রূপ । 
তুমি মূর্ত আবার অনুর্ত। তুমি হুক্ম আবার স্থৃগরূপে বিরাজ কারতেছ। তুমি নিমেষ ও কাষ্ঠাদি- 

মম, সকলের কয়কারক কাঁলস্বরূপ এবং ভুমি কামরূপ । অডএব প্রদন্ন হও এবং শ্বকীন্ধ তেজের 
উপসংহার কর। 

মার্কগেয় কহিলেন, দেবগণ ও দেবনিগণ এইরপে বিশিষ্ক বিধানে শুব করলে, তেজোরাশি 
অবায়ন্বঝপ দিবাকর তৎক্ষণাৎ স্বকীয় তেজঃ মাঁচন করিলেন। তন্মধ্যে তাহার যে তেজ খখেদময়, 

তদ্বারা মেদিনী সম্ভূত হইয়াছেন। যে তেজঃ মজুয়, তদ্বারা মন্তরীক্ষ বিনিন্মিত এবং যে তেঞ্জ 

সামময়, তন্ারা ম্ব্গর উদ্ভব হইয়াছে । মহাক্সা বিশ্বকদ্ধী ধরূপে তাহার তেঙ্গে যে পঞ্চদশ 

অংশ ক্ষয়িত করিলেন, তন্থারা শিবের 'ত্রশূল, বিষুর চক্র বন্থগণের শঙ্ক-রর ও পাঁবকের স্দারাগ 

শক্ষি, ধনদের শিবিকা। এবং ষক্ষ, বিদাঁধর ও অন্াগ্ত স্থরগণের তত্তৎ প্রচণ্ড অস্ত্র সকগ নিশ্মাণ 

করিয়া দিলেন। ভগবান ছান্ তদবধি ষোড়শ ভাগ তেক্ষ ধারণ করেন। বিশ্বকর্মা তাহার তেজ: 

এঁরূপে পঞ্চদশধ! ক্ষয়িত করিয়াছেন। 
অনন্তর ভগবান ভাঞ্কর অশ্বন্ূপ ধারণ করিয়া, উত্তরকুরুতে গমন ও বড়বারপিণী সংজ্ঞারে 

দর্শন করিলেন। সংজ্ঞা তাহাকে আদতে দেখিয়া, পরপুরুষ ভাবিয়া, ৃষ্ঠরক্ষণতৎপরা হইয়া, 
তাহার সম্মুখে সমাগত হইপন। অনগ্তর পরম্পর সংমিপিত হইলে, উভয়ের নালা লালায় 

হোগ হইল। তাহাতে রেতঃপাত হইলে, অস্ীর বক্ত, হইতে অধিনীকুমারখয় বিনর্গত এবং 

খড়া, চর, বর্ম, বাণ ও তৃণ ধাঁরণপূর্বক অঙ্ার় রেবন্ত নমুস্ুত হইলেন। তখন তগবানু ভাঃমান্ 
স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। এ ন্ধপের তুলনা নাই। সংক্ঞা তাহার সেই স্বরূপ দর্শন পুরঃসর 

নিরতিশয় মাহলাদিতা হইলেন এবং নিঞ্নরূপ ধারণ করিলেন । তখন মণিলত্তর ভাস্কর স্বরূপ- 
ধারিনী সেই প্রীতিমততী সহধর্শিনী সংস্ঞারে নিজগৃহে লইয়া সাশিলেন। অনন্তর তাহার প্রথম 

২২ . 
চর 



৯৭৩ মার্কছ্েয় পুরাণ । 

পুজ বৈবস্থত মন্থু হইলেন। দ্বিতীয় পুজ্র যম জননীর শাপবশতঃ ধরি হইয়াছিলেন। পিতা স্বয়ং 
এই বিয়া তাহার শাপান্ত করিলেন, কূমি সকল ইহার পাদ হইতে মাংস গ্রহণ করিয়া, মহীতলে 
পতিত হইবে। যেহেতু, তিনি ধর্গীদৃষ্টি ও শক্র মিত্রে সমদর্শী হইয়াছেন, সেইহেতু পিতা তাহাকে 
যমের পদ্দে নিযুক্ত করিলেন । যমুনা কাপিন্দাস্তরবাহিনী নদী হইলেন । অশ্বিনীকুদণরেরা মহাস্বা 
পিতা কর্তৃক দেববৈদ্যপদে প্রতিষ্ঠিত ও রেবন্ত গুহাকগণের আধিপত্যে নিয়োজিত হইলেন । 

এক্ষণে ছায়ানংজ্ঞার পুব্রগণের নিয়োগবিধি আমার নিকট শ্রবণ কর। ছাঁয়ানংজ্ঞার প্রথম- 
জাত পুত্র সকলের অগ্রজ মন্থর তুণাভাবাপন্ন । তিনি সাবর্মি মংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। যে সময়ে 
বণি ইন্দ্রপদ পাইবেন, সেই সময়ে, তিনি মন্তু হইবেন। শনৈশ্চর পিতা কর্তৃক গ্রহগণ মধ্যে 
নিয়োজিত হইলেন। তীহার তৃতীয় কন্তা, যাহার নাম ভপতী, তিনি সংবরণের ওরসে 
মন্ুদ্েখ্বর কুরুকে পুত্রবূপে প্রনব করিলেন । আমি সেই বৈবন্থত মন্থর সপ্টম মধ্বস্তর এবং সেই 
অন্বস্তয়ের রাজা, খধি, দেবতা ও ইন্দ্র এবং তাঁহার পুল্রগণ, সকলের বৃত্তান্ত কীর্তন করিব । 

ইন্তি ৈবন্বভোত্পতি নাম অই্টসপ্ুতিতম অধ্যায় । 

4 

একোনাশীতিতম অধ্যায় । 

মার্কগেয় কহিলেন, আদিত্যগণ, বন্থুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, ভূগড ও 
স্কার্গিরা, ইহার! বৈবন্বত মন্বস্তরের দেবগণ বপিয়া পরিগণিত হয়েন। তন্মধ্যে আদিত্যগণ, 
বামুগণ, রুদ্রগথ, ইহীরা কশ্ঠপের আত্মক্জ জানিবেন। আর সাধাগণ, বস্গণ ও বিশ্বেদেবগণ, 
ইঞ্নারা ধর্থের পুল । ইহীদের ইন্দ্রের নাম উর্জন্বী। তিনি মহাত্মা ও যজ্ঞভাগভূকৃ। যে সকল 
ইন্্র হইয়াছেন, বা হইবেন এবং বাহারা বিদামান আছেন, তাহারা সকলেই সহম্লোচন ) 
সকলেরই হন্তে বজজ শোঁভমাঁন ; সকলেই পুরনূর ; সকলেই মঘবান্, সকলেই বৃষস্বূপ ; সকলেই 
স্ৃ্গী ) সকলেই গজগাঁমী, লকলেই শতক্রতু এবং সকলেই তেজ:সহায়ে নকল ভূতেরই অপ্ভভব 
করিতে সমর্থ, সকলেই ধর্ম্ার্দি বিশুদ্ধ সাধন বলে আধিপত্য গুণসম্পন্ন এবং সকলেই ভূত, ভবিষ্য 
ও বর্ধমানের অধনেত1। 

এক্ষণে তৈলোকা কাহাঁকে বলে, শ্রবণ কর। এই ভূর্লোকের নাম ভূমি, অন্তরীক্ষের নাম 
দিব এবং স্বর্গের নাম দিব্য । ইহাই ব্রৈলোকা, বলিয়া থাকে। 

অরি, বণিষ্ঠ, মহ্ধি গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, কৌশিক ও মহাত্মা খচীকের পুত্র ভগবান্ 
জমদগ্সি, ইহারা সাতজন এই মন্বস্তরের খষি | | 

ইক্ষাকু, নাতগ, ধৃষ্ট, শর্ধ্যাতি, নরিধ্যন্ত, দিই, করুষ, পৃষপ্র, বন্গুমাঁন্, 'এই নয় জন বৈবন্বতত 

মনুর পুত্র । 
বন্ধন! আপনার নিকট এই বৈবন্বত মন্বস্তর কীর্তন করিলাম। সত্তম! ইহা শ্রবণ বা পাঠ 

করিলে, লোকে ততক্ষণাং যাবতীয় পাপ হইতে বিষুক্ত ও রাশি রাশি পুণ্য সঞ্চয়ে সমর্থ হয়। 

ইতি বৈবন্বন্ত মন্বস্তর নাম একোনাশীতিতম অধ্যায়। : 



অগীতি তম অধ্যায়। 

ক্রৌ্কি কহিলেন, মহর্ষে! আপনি স্থায়সবব মু £বং তদস্তরস্থ দেবগণ, রাঁজগণ ৪ সুনি- 
গণের বৃত্তান্ত বর্ন করিলেন। বর্তমান কল্পে অন্ত ফে সপ্ত মনন এবং তত্তৎ মুর অন্তরে ধাহারা 
দেবাদি হইবেন, তীহাঁদের বিষয় বিস্তারপূর্বক বর্ণন করুন । 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন, আমি তোমার নিকট ছায়াসংজ্ঞার পুত্র সাঁবর্ণির কথা বলিয়াছি। তিনি 
পূর্বজ মন্নুর তুলা এরং তিনিই অষ্টম মনু হইবেন । রাঁন, ব্যাপ, গাঁলব, দীপ্মান্, কপ, খষাণৃঙ্গ ও 
প্রৌশি ইঠার! এই অন্তরের দাত খধি। আর, থু হপা, মমিতাঁভ ওমুখা ইহার। দেবতা । এই তিন 
দেবতার লমুদলায়ে যাটি গণ কথিত হইয়াছে। তন্মধো তপঃ, তপ, শত্রু, ছাতি, জ্যোতি, গ্রডাকর, 
ওভাল, দয়িত, ধর্ম, তেজ, রশ্মি বকতু, ইত্যাদি স্থতপানীমক দেবগণের বিংশগণ। আর গ্রতু, 
বিভু, বিভাঁগাঁ দ, ইহারা অনিতাঁভনামক দেবগণের অন্ত হর বিংশগণ। তৃতীয় গণ বর্ণন করতেছি, 
শ্রবণ কর। দম, দাত্ত,রিত, সোম ও বিন্ত ইত্যাদি মুখ্যনামক দেবগণের বি.শগণ। ইহারা মন্ 
রাখিপতি বশিয়া বিখ্যাত। ইহীরা গ্রজাপতি মারীচের পু । ইঠারাই সাবর্ণ মন্থস্তরে দেবতা! 
হইবেন। মুনে! বিরোঁচনপুক্র বলি তীহাদের ভবিষা ইন্ত্র। অন্যাপিযিন নিয়মবন্ধনে বন্ধ, 
হইয়া, পাতাঁলে বাস করিতেছেন । বিরজা; চার্ববীর, নির্মোহ, সত্যবাঁক, কৃতি ও বিষুঃ গ্রতৃপ্তি 
এই সাবর্ণ মন্ুর তনয়। 

ইতি দাবর্ণিক মন্বস্তর নাম অশীতিতষ অধ্যায়। 

লরি 

একাশীতিতম অধ্যায় । 

৪৯5 

শ্্রীত্রীদেবীমাহাত্য 
ও নমো চণ্ডিকায়ে । 

মার্কত্ডেয় কহিলেন, শর্ষ্যের তনয় সাঁবর্ণি; ধাহাকে অষ্টম মনু বলে; তাহার উৎপত্তি বিস্তার 

পূর্বক বলিতেছি, শ্রবণ কর । সুর্যের পুত্র সেই মহাগাগ সাবর্ণি মহামায়া প্রভাবে যেরপে মহব- 

স্তরের অধিপতি হইয়াঁছিলেন, তাঁহাও বলিব । পূর্বে শ্বাংরাচিষ মবস্তারে চৈত্রবংশসমুস্তব সুরখ 

সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলের রাজা হস্টয়াছিলেন। তিনি রন পুত্রের ন্যায় সম্যগ্নূপে গ্রজাপাপনে প্রবৃত্ত 

হইলে, কোলাবিধ্বংদী নরপতিগণ তাহার বিপক্ষপক্ষে অত্যুখিত হইলেন। তাঁহাদের সহিত 

সেই তি প্রবপ-দওধর রাজ! সরখের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কোপাবিধ্বংসী নরপতিগণ হীনবগ 

হইলেও, রাজ। শ্ুরধকে পরাজত করিলেন। তখন তিনি শ্বকায় রাজধানীতে আগমনপূর্বাক 

নিজদেশের- আধিপত্যে প্রতিঠিত হইলেন। উল্লিখিত বললশালী বৈরীগণ পুনরাধ তগায় 'মাগমন: 

পূর্বক তীহাকে আঁক্রমণ করিপে, তিনি ছুর্বগ হইয়! পড়িলেন। তখন দুষ্ট ও ছুরাম্মা অমাত্যগণ 

বগবান্ হইয়া, তাঁহার কোষ ও বল অপহরণ করিশ। এইরপে তাঁহার গড় অপহৃত হওয়াতে 

তিনি মৃগয্লাব্যপদেশে এক্ষাকী অশ্বে আরোহণ করিয়া গহনবনে গদন করিলেন। তথায় মহি 



১৭২. | মার্কগেয় পুরাণ। 

মেধসের আশ্রমপদ্দ তাহার নয়নবিষয়ে পতিত হইল । এ আশ্রম শান্তন্বভাঁব শ্বাপদগণে পরি 
বেষ্টিত ও শিষ্যপরম্পরায় পরিশোভিত। মুনি কর্তৃক সংকৃত হইয়া, তথায় তিনি কিয়ৎকাল 
অতিবাহিত করিলেন। তৎকালে তিমি সেই আশ্রমের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন । হৃদয় মমতা- 
বশে আকৃষ্ট হওয়াতে. তিনি তথায় অবস্থিতিকালে সর্বদাই এইরূপ চিন্তা করেন, আমার 
পূর্বপুরুষের! প্রথমে যাহার পালন করিয়াছেন, আঙ্জি সেই পুর আমার অধিকারব হত 
হইয়াছে । আগার সেই দুর্বৃত্ত ভূতোরা ধরন্দাজুলারে ইহার পাঁলপন করিতেছে, কি না, জানি ন|। 
আমার সে প্রধাঁন শুর্হস্তী, সর্বদ। যাহার মদক্ষরণ হইত, বৈবীগণের এখন বশীভূত হইয়াছে। 
না জানি, সেকিরূপ ভোগ উপভোগ করিতেছে । যাহারা নিত্য আগার প্রসাদ, ধন ও ভোজন 

গ্রহণপূর্ব্বক আশার আন্গগত্য করিত, তাহারা এক্ষণে নিশ্চয়ই অন্ত রাজাদের অন্ুবৃত্তি করতেছে । 

তাহারা মমাগরূপে বায় করতে জানে না। নিশ্চয়ই সতত বায় করিয়া, আশার সেই অতিকষ্টে 
সঞ্চিত কোষ ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। রাজ! সর্বদাই এইরূপ ও অন্যরূপ চিন্তা করিয়া থাঁকেন। 

অনন্তর তিনি সেই আশ্রমের নিকটে (কান বৈশ্তকে দর্শন করিয়া, গ্রিজ্ঞাদা করিলেন, 
তুমি কে? কিহেতু এখাঁঁন আগমন করিয়াছ ? কিজন্তই বা তোমাকে শোকান্বিত ও ছুর্মনার 
সায় শ্লেখিতেছি? 

রাজ! প্রণয় গ্রদর্শনপুর্বক এইপ্রকাৰ বাকা প্রয়োগ করিলে, বৈশ্ঠ উহা শ্রবণ করিয়া, 
প্রশ্রয়াবনত হইয়া, প্রত্যুন্তর করিল, আমি সমাধিনাঁমে বৈশ্ঠ, ধনিবংশে আমার জন্ম হইয়াছে । 
অসাধু স্ত্রী পুতজেরা ধনলোভে আমাঁকে নিবাকৃত কবিয়াছে। আমার ধনও তাঁহারা সকলে 

মিলিয়া লইয়াছে। আমার মাপুবন্ধুণণও আগাঁক পবিন্যাগ করিয়াছে । এইরূপে আমি ধন- 
হীন, পুত্রহীন ও স্্রীবিহীন এবং তগ্সিবন্ধন ছুঃখে আক্রান্ত হইয়া, বনে আপিয়াছি এবং এইখানেই 

. অবস্থিতি করিতেছি; সুতরাং, আমার সেই জী, পুর ও স্বগনবর্গ এখন ভাগ আছে, কি মন? 
আছে, তাহার কোন সংবাদই জান না। তাহাদের গৃহ এখন লাঁভ হইতেছে, কি, ক্ষতি হই: 
তেছে, অথবা আঁয় হইতেছে কি অপচয় হইতেছে এবং ভাহাঁরা এখন সদাঁশয় কি ছুরাঁতাীঁর হই- 
যাছে, তাহারও কোন সংবাদ অবগত নহ্ি। 

রীজা! কহিলেন, যে স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিরা ধনলোভে তোঁমাঁকে তাড়াইয়া ব্যাছে, তাহাদের 
প্রতি তোমার মন কিজন্য স্নেহ পবণ হইতেছে? 

বৈগ্ঠ কহিল আপনি যাহা কহিলেন, তাহা “কান মণশেই মি্যা ন'হ;কিস্তকি করি, আমার 
মন কোনরূপেই দয়াপূন্য হইতে পারিহেছে না। যাহারা ধনলুবধ হইয়া, পিতৃন্নেহ, শ্বগনন্ষেহ ও 
ন্বামিকেহ পরিচ্যাগ কয়া, আমারে নিরারুত করক্বাছে, আঁমাঁর অন্ত;করণ হাহাদেরই প্রতি 
শ্নেহপরবণ হইতেছে। অগ্ি মহামতে ! এইকপে মাঁশার বন্ধুগণ আমার প্রতিকূল হইয়াছে ; 

ইহ! জানলেও, আমার মন তাহাদের প্রতি প্রেমপ্রবণ হইতেছে । ইহা কি, তাহা বুঝিতে 

পারিতেছি নাঁ। দেখুন, তাহাদের কুব্যবহাংই আমি দুর্ধনায়মাঁন হইয়া, অনবরত দীর্ঘনশ্বাগ 
ত্যাগ করিতেছি । আমার প্রতি তাহাদের প্রীতির এলশ নাই। ভি আমার মন তাহাদের 

প্রতি নি্র হইতেছে না । অত এব,কি করি? 
মার্কণ্ডে় কহিলেন, বিপ্র। অনন্তর সেই সমাসিনামক বৈগ্ঠ ও রাঙা স্রথ একরে মহ্রধি 

মেধসের দকাশে সমাগত হইলেন এবং তাহাঁক ন্তায়ান্থুপারে যথাযোগ্য বিধানে প্রণাম ও অভি 

বাদনাদি করিয়া, উপবেশনপূর্বক নীনাগ্রকার কণোপকণন আরম্ত করিলেন। রাক্তা মহধিকে 
সন্বোধম করিয়! কহিণলন, ভগবন্ ! আমার মন আয় নহে। পেইজন্য যেবিষয় তাহার দুঃখের 

হেতুকৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি কোন কথা লিভ্ঞাদা করিতে অভিলাষ করি, অনুগ্রহপূর্ধক 

তাহা বলিডে হইবে । আমার বাজ্জা ও রাজা সমুদয় যে কিছুই নহে, তাহা আমি বিলক্ষণ 

বিদিত আছি । এইরূপ জানসত্বেও অজ্ঞানের নায়, এ সকলে আমার মমতার সঞ্চার হইতেছে।: 
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হার কারণ কি? আর, এই বৈ্ত পৃ, কলত্র ও ভৃতাগণ কর্তৃক পরিতাক্ত এবং স্বজনগণ কর্তৃক 
রীকুত হইয়াছে। তথাপি, তাহাদের গ্রতি সৌহার্দবন্ধন করিতেছে । এইরূপে আমি ও এই 

বপ্ত, আমরা উভয়েই ছংখণ্রস্ত হইয়াছ্ছি এবং স্ত্রী পুত্রাদি বিষয় নকলের তত্বং দোষও আমাদেন্স 
পরিজ্ঞাত হইয়াছে । তথাপি, আমাদের মন তত্তৎ বিষয়ে মমতাকষ্ট হইতেছে, ইহার কারণ কি? 

দখুন, আমরা উদয় জাঁনলাঁভ করিয়াছি। তথাপি, ধিবেকাদন্ধ হইলে, যেন্ধপ মোহের আবেশ 
হয, আমাদেরও সেইরূপ ঘটিন্তেছে। ইহারষ্ট বা কারণ কি? 

খবি কহিলেন, সমস্ত প্রারিরই আহীর বিহীরাদি বিষয়ে তুলারূপ জ্ঞান আছে। ধকপ জান 

থাকিলে, যদি জ্ঞানী হওয়া যায়, ভাহাহইলে, তোমরাও জ্ঞানী । কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। 

বিষয় সকল পুণক্ পৃথ্থক্ শ্রেণীতে সন্লিবিষ্ট। কেহ দিবসে দেখিতে পায় না যেমন পেচক) 
কেহ রাত্রিতে দেখিতে পায় না, যেমন বকাদি ; আবার কেহ কেহ দিবা ও রাজি উভয় সময়ে 

সমাঁন দেখিতে পায়, যেমন বিড়াগ প্রভৃতি । মন্্ষ্যের! স্তানী সত্য; কিন্তু কেবল তাহায়াই জানী 

নহে। কেন না, পণ, পক্ষী ও বনচর মৃগাদিরও ধীন্নপ জীবসাধারণ জ্ঞান আছে। এইবপে 

মন্থধাদের যে জ্ঞান আছে, পণ পক্ষীদেরও সেজ্ঞান আছে। আবার পণ্ত পক্গীদের যে জ্ঞান 

আছে, মন্থযাগণেরও সে জ্ঞান আছে; সুতরাং, তাহারা মকলেেই পরম্পর তুলারূপ জানবিশিষ্ট। 

প্রকার জ্ঞান সত্বেও, অবলোকন কর. পক্ষীরা স্বয়ং ক্ষুধায় পীড্যমান হইয়া, মোহবশতঃ আদর 

সহকাঁরে তওুলাদির সংগৃহী 5 কণ সমস্ত শাবকগণের চঞ্চুতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে । এদিকে, 

আঁবার কি দেখিতেছেন না, মন্তধ্যেবা লোৌঁহবশনঃ প্রতযাপকার গ্রাপ্তিবাদনাবশংবদ হইয়া আপ- 

নারা না খাইয়াও, স্ব স্ব পু্ঃদিগকে ধীকপে খাওযাইয়া থাঁক। এই সকল জানিয়া শুনিয়াও, 

লোঁকে যে মমতার আবর্তে ও মোঁহের গর্তে বিনিপঠিত হইয়া, নানা প্রকারে সংসারবিস্তার করে, 

একমাত্র মহামায়ার গ্রভাঁবই তাহার কারণ। এবিষায় বিস্ময় প্রকাশ করা উচিত নহে। এই 

মহামায়া জগৎপতি হরির পাঁঞ্চাৎ যোগনিপ্া। তীহারঈ প্রভাবে নিখিল জগং এরূপ মোহপাশে 

বন্ধ ও মমতাবর্ডে পতিত হইয়া থাঁকে। অধিক কি, এ সহাঁমায়াই দেবী ভগবতী। ভিনি জানী- 

গণের চিত্তকেও বলপুন্পক আকর্ষণ করিয়া, মোহের মায়ন্ত করন । এই শ্থাবর-জঙ্গমাত্বক বিশ্ব- 

জগৎ সেই মহাঁমাঁয়ারই সৃষ্টি। ঠিনি প্রসন্ন হইলে, বরদাঁনও লোকের মুক্তি বিধান করিয়া থাকেন। 

তিনিই পরশাবিদ্য, তিনিই নিচ্যস্বরূপা, তিনিই সমুদ্ধায় ঈশ্বরগণের ও ঈশ্বরী এবং তিনিই মুর 

হেতু, আবাঁর, তিনিই সংসারবন্ধের কারণ। | | 

রাঁজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি ধীহার কগা বণিতেছেন, দেই দেবী মহামায়া কে, কিরূপে 

উৎপন্ন হন এবং কিরূপ কার্ধোর অনুষান করেন, গ্াহীর স্বভাব ও স্বরূপই বাকিকগ এবং 

কোঁথা হইতেই বা তীহাঁর উদ্ভব হইল, তৎদমন্ত মাঁপনার প্রসাদাৎ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। 

আপনি ব্রঙ্গবিদ্গণের বরিষ্। 
খধি কহিলেন, তাহার জন্ম নাঁই, মৃত্যু নাই, চিরকাণই আছেন | এই জগৎ তাহার তি 

এবং তিনিই লমুদায় ব্যাপিয়া আঁছেন। তথাপি, তিনি যেরূপে বারম্বার সমূংপন্না হন, বলিতেছি) 

শ্রবণ কর। তিমি যখন দেবগণের কাধ্যপিদ্ধির জন্ত 'আবিভূতা হন, তখনই লোকে 'বণিয়া 

থাকে, তিনি উৎ্পক্না হইয়াছেন । কল্পাত্তে সমুদয় জগৎ একার্নবীকৃত করিয়া সকলের প্রত 

ভগবান্ বিষু। যখন যোগণিদ্রার আশ্রয় প্রসঙ্গে অনন্তের ফণমগডলে শয়ন করেন, তংকালে মধু ও 

কৈটভ নামে বিখ্যাত অভীবতয়ঙ্কর প্রকৃতি ঢুই অন্থুর তদীয় কর্ণমগ হইতে সমুত্তত হইয়া 

ন্মাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল । প্রজাপতি ব্রা বিষুর নাভিকমগ আশ্রয় করিয়া 

ছিলেন? অনুয়্য়কে অবলোকন ও বিষুধকে নিদ্রাচ্ছ্ন দর্শন করিয়া, এপার হ্দয়ে অবস্থান 

পূর্বক, তগবান্ হরির জাগরণার্থ লেই যোগনিধার শুব করিতে লাগিলেন । এই যোগনিস্রাই 

বিশ্বের ঈশ্বয়ী ঘগতের ধাজী ও গকলের স্থিতিসাহারকারিসী; সতযাং কুজাপি তাহার তুগন। 



১৭৫ ' জাকগ্ডের পুরাণ । 

হুর না। তিনি আপনিই আপনার উপন1। ব্রহ্মা, তেজোরূপী নাবায়ণেষধ সেই ফোগনিঙাফে 
বক্ষযমাণ বাক্যে ম্তব করিয়া কহিলেন, তুমিই ম্বাহা, তুমিই স্বধা, তুমিই ববট্কার, তুমিই, 
উদান্তাদি স্বরশ্ব রূপ, তুমিই স্থুধা, তুমিই অক্ষরা ও নিত্যন্বরূপা, তুমিই ত্রিধা মাজাকারে অবস্থিতি 
করিতেছ। বিশেষতঃ, যাহা উচ্চারণ করা যায় না, তুমিই সেই শাশ্বতরূপিধী অর্ধমাও]। 
তুমিই লাবিত্রী, তুমিই সকলের জননী, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠা দেবীরূপিবী, তুমিই সকলের আশ্রয়, 
ভুমি নিখিল লোকের স্থষ্টিকর্রী। দেবি! তুমিই পকলের পাঁয়িত্রী, তুমিই সকলের সংহার- 
কর্রী, তুমিই স্থ্টিকালে স্থষ্টিবপা, তুমিই পালনকালে স্থিতিরূপাণ অয়ি জগণ্ময়ি ! তুমিই সংহার- 
সময়ে সংহাররূপা, তুর্িই মহাবিধা| ও মহামায়া, তুমিই মহাসেধ! ও মহাস্বতি, তুমিই মহাঁমোহা 
মহাঁদেবী ও.মছান্রী। তুমিই নকলের প্রকৃঠি ও গুণত্রয়ের যৌজনকারিণী । তুমিই কালরাত্রি, 

প্রলয়রাত্রি ও অগ্গীবভয়ঙ্করী গোহরাত্রি। তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী। তুমিই লজ্জা, বুদ্ধি ও 
জ্ঞানরূপিনী। তুবিই তুষ্ট, পুষ্টি, শাস্তি ও ক্ষমা । তুশিই খড়ীধারিনী ও শৃলধারিণী | তুমিই ধোর- 
রূপিণী চক্রধারিণী ৪ গদাঁধারিণী। তুমিই শঙ্খধারিণী ও শরাপনধারিণী। বাণ, ভূষণ্তী ও পরিঘ 
তোমারই আমুধ। সংলারে যাবতীয় সুন্দর বা মনোহর পদার্থ আছে, তুমিই তাহাদের মধ্যে 

গ্রধান। তুনিই সৌম্যরূপিণী । তুমিই যাব হীয় সৌম্য পদার্থ অপেক্ষা অন্তীব সুন্দরী । তুমিই পরাঁৎ- 
পরা, পরম! ও পরমেশ্বরী। সংপাঁরে যাহা কিছু সৎ ও অপ বস্ত আছে, তুমিই তৎদমন্ত। 
এবং তুণিই মকলের মামা । তুশিই সব্বস্বরূপ মহাদেবের শঞ্টি। অহএব আমি তোমার কি 
স্ভব করিব? যিনি ব্রহ্গান্পে জগতের স্থষ্টি করেন, বিষ্ুবপে পালন করিয়া থাকেন এবং রুদ্র- 
রূপে ইহার সংহার করেন, তাহাকও তুমি যখন নিদ্রার বশীভূত করিয়াছ, তখন তোগাঁকে 
স্তব করিবার কাহার ক্ষমতা আছে ? আমি, বিষুণ ও মহাঁদেব আমরা তিন জনে তোমারই প্রভাবে 
শরীর পরিগ্রহ করিয়াছি এবং স্ব স্ব কার্য্যে গ্রবুত্ত আছি। অতএব কোন্ বাক্তি তোমার স্তব 
করিতে শক্তিমান হইয়া থাক? দেবি! আমি তোমারে এইরূপে তোমার উদার প্রভাবপর' 

চে 

ম্পরার পরিকীর্তন পুর.মর বিশিষ্টরূপে স্তব করিলাম। তুমি এইরূপই উদার প্রভাবপরষ্পরার 
আঁধারন্বরূপা । সেইপন্ই তোমাকে সকলে সকল কালে এইরূপে শ্তব করিয়া থাকে । অতএব 

তুনি এই মধুকৈউভের খোহ সমুগ্ভাবিত কর। ইহাপিগকে দমন করা আমার ছুঃসাঁধ্য হইয়া 
উঠিয়াছ্ে। পুনশ্চ, এই জগৎপতি বিষ্ণুর সত্বরে নিদ্রীভন্ন করিয়া, অনুরদ্বয়ের সংহারার্থ জাগ- 

রিত কর। 

খধি কহিলেন, ব্রহ্মা এইরূপে ম্তব করিলে, সেই তানসরূপিণী যোগমায়া বিষুণকে প্রবোধিত 
করিয়া, অস্থুরদ্বয়ের সংহার করিবার নিমিত্ত তাহার নেত্র, মুখ, নানিকা, বাহু, হৃদয় ও বক্ষস্থল 

হইতে বিনির্গতা হইয়া, অবাক্ুজন্ম! ব্রঙ্গার নয়নগোচরে আবিভূতা হইলেন। তিনি পরিত্যাগ 

করিলে, জগরাঁথ জনার্দন একার্ণবশাঁয়ী অহিশব্যা হইতে উত্থান করিয়া, সেই হুরাত্মা অন্ুরদ্ঘয়কে 

অবলোকন করিলেন। তাহারা অতিবীর্যয-পরাক্রম-সম্পন্ন । রোষারণ লোচনে ত্রঙ্গাকে তক্ষণ 

করিবার অন্য উদ্াত হইয়াছে । ভগবান হরি তখন সমুখিত হইয়া, বাস্থমাত্র আঘুধসহায়ে তাহা- 

দের সহিত যৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহাতে পাঁচ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। তাঁহারা 

মহামায়াকর্তৃক বিমোহিত ও অতিবলোন্াঁদে অভিভূত হ্ইয়াছিল। সেইঅন্য ভগবান্ জনার্দনকে 

কহিল, আমাদের নিকট বর গ্রহণ কর। ভগবান্ কহিলেন, তৌমরা যদি আমার প্রতি সত্তঃ 

হইয়া! ধাঁক, তাহাহইপে, এই বর দান কর, তোমাদিগকে যেন আমি. বধ করিতে পারি। ইহাই 

আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বন । অন্ত বরে আমার প্রয়োঞ্জন নাই। 

খধি কহিলেন, তাহারা এইরূপে বঞ্চিত হইপ্লা, সসুদায় জগৎ জলময় দর্শন করিয়া, ভগবানংকে 

বঞ্চনা করিবার অন্ত কহিল, আনবা.ভোমার যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমারই হতে আমাদের . 

মৃত্যু হওয়া সর্বতোভাষে গ্রশন্ত। অতএব যেখানে জল নাই, সেইখানেই আমাদের সংহার কর । 



ছযসীতিতমক্ধ্যায়। ১৭৫ 
খবি কহিলেন, তখন শব্খ-চক্রধারী ভগবান্ ভাহাতেই জন্ম হইয়া, আপনার জঘনোপরি স্থাপন করিরা, চক্রের আঘাতে তাহাদের উভয়ের মস্তক ছেদন করিলেন। পূর্বে স্বয়ং ্গা স্তব করিলে, এইরূপে এই মহামায়। উৎপন্না হইয়াছিলেন । পুনরায় আম এই দেবীর প্রসাব বর্ণন 

করিতেছি, শ্রবথ করুন । 

ইতি মধুকৈটভবধ নাম একাশীতিতম অধ্যায়। 

দ্বযশীতিতম অধ্যায় । . রী 

ধধি কহিলেন, পূর্বে দেব ও অস্থরগণের অব্দশতব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছিল । তাহাতে মহ্যানু় 
অনুরগণের ও পুরশ্দর স্থরগণের আধিপত্যে নিয়োগিত হন । অস্্'ররা মহাবীর্ধাবিশি্ট। দেবসৈন্তকে 
পরাজয় করিল। তাহাতে, মহিষাস্থর সমুদায় দেবতাঁকে জয় করিয়া, ইন্ত্রপদে অিবিষ্ট হইল। 

এদিকে, দেবগণ পরানিত হইয়া, প্রজাপতি পদ্মযোনিকে পুরস্কৃত করিয়া, বানুদেব ও মহাঁ- 
দেবের নিকট গমনপূর্র্বক মহিষাঙ্গীরের অনুঠিত সমুদায় ঘটনা যথাযথ তাহাদের গোঁচর করিলেন 
এবং দ্েবগণ ধে অভিভূত হইয়াছিলেন, তাহাঁও বপিলেন। তাঁহারা কহিলেন, মহ্যানুর শ্বয়ংই 
যয, ইন্্র, অগ্নি, অনিল, চন্ত্র, যম, বরুণ ও ন্যান্য দেবগণের কার্য করিতেছে এবং দেবগণের 
সকগকেই স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে । তাহারা ছুরাস্মা মহিষকর্তৃক এইরূপে নিরাপুত হইয়া, 
মনযাগণের হ্যায়, ইতস্ততঃ বিচরণ করতেছেন । অন্গরগণের কার্যকলাপ আপনাদের নিকট এই 
বরন করিলাম। আমরা এক্ষণে আপনাদের শরণাপরন। অতএব মহিযাস্থর যাহাতে বিনষ্ট হয়, 
তাহা চিন্তা কর্ন। 

শত ও জনার্দীন উভয়ে দেবগণের এইপ্রকার বাক্য আকর্ণন করিয়া, ক্বাতক্রোধ হইলেন ) 
উভয়েরই বদন ক্রকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল। অন্তর অতিকোপপূর্ণ জনার্দন, রন্ধা ও শঙ্কর এই 
তিন জনেরই বদন হইতে মহৎ তেজঃ বিনিরগ্গত হইল। এ সময়ে ইন্দ্র প্রভৃতি অন্তান্ত অমর- 
গণেরও শরীর হইতে এরূপ সুবিপুল তেজ বিনির্গমনপূর্বক উহাতে মিলিত হইল। সুরগণ 
তখন দর্শন করিলেন, সেই স্ুবিল তেজোরাশি প্রজলিত পর্বতের স্টায়, শিখাঁপরম্পরায় সমুদায় 
পিগস্তর ব্যাপ্ত করিয়াছে । সেই সর্ধদেব-শরীর সমৃত্তুত অতুল তেজঃপুঞজ একন্ হইয়া, স্বকীয় 
দীপ্তিতে লোৌকত্রয় ব্যাপ্ত করিয়া, নারীরূপে প্রাদুভূত হইল। তন্মধ্যে মহাদেবের বদন হইতে ষে 
তের বিনিঃশ্ত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা সেই নারীর মুখ হইল। যমের তেজে তাহার কেশপাশ, 
বিষ্ুর তেজে বাহু সকল, চন্দের তেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে কটিদেশ, বরুণের তেজ জজ্ঘা ও 
ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিতন্ব, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, সুর্যের তেনে পায়ের অঙ্গুলি সকল, 
বনস্থগণের তেজে করান্ুপিসমূহ, কুবেরের তেজে নাঁসিকা, প্রজাপতির তেজে দশনপংক্কি, পাব- 
কের তেলে নয়নত্রিতয়, উভয় সন্ধার তেজে জমুগল, অনিলের তেজে শ্রবপৃদ্ধিতয় এবং অন্থান্ত 

দেবগণের তেজে তদীয় শিবারূপ সমুষ্ত হইপ। এইরূপে সমুদায় দেবগণের তেজোরাশি হইতে 
ও নারী জন্মগ্রহণ করিলেন, দর্শন করিয়া, মহগ্ান্থুরকর্তৃক নিপীড়িত অগরগণ আহলাদিত হই: 
লেন। তখন পিণাকধারী মহাদেব স্বীয় শূল হইতে শূল বিনিষাশিত করিয়া, তাহাকে প্রদান 
করিলে, বিষণ আপনার চক্র, বরুণ শঙ্খ, অগ্নি শক্তি, বায়ু ধনু ও বাপপূর্ণ তুমীর এবং মরাধিপতি 
ট্ত স্বকীয় বজ্জ হইতে বস্ত্র সমুতপাদদিত করিয়া, তাহীকে দিলেন এবং এরাবতের ঘণ্টা! লইয়াও, 
টাহাকে প্রদান করিলেন । পরে যম কালদণ্ড হইতে দও, বরুণ পাশ, প্রজাপতি ব্দ্ধা অঙ্গমাল 
$ কষগুলু, দিবাকর হার সমস্ত রোমকৃপে শ্বকীয় রষ্টিসসূহ, কাল তা ও নিল চর্ণা এবং 



১৭৬ মার্কস পুরণি। 

ক্ষীরোদসাগর তাহাকে নির্দল হার, অক্ষয় বস্থ, দিবা চূড়ামণি, দিব্য কুলযুগল ও ফটক. 
সমূহ এরং বিশুদ্ধ ললাটভূষণ, সমু্ধীয় বাছুতে কেয়ুর, সুনির্্বল নুপুরযুগল, অন্তম কণ্ঠতৃষপ ও সমূ- 
দায় অস্কুলিতে ররবময় অস্ুরীয় নকল পরাইয়া দ্িলেন। অনন্তর বিশ্বকর্মা তাঁহাকে অতিনির্শল 
পরশু, অনেকবিধ অস্ত্র, অভেদ্য কবচ ও মন্তকে ও বক্ষস্থলে অল্লানপন্কত। মাল], জলনিধি 
শোভন পঙ্কজ, হিমালয় বাহনার্থ সিংহ ও বিবিধ রত্ব, সম্প্রদান করিলেন। পরে কুবের অমৃতপূর্ণ 

পানপাত্র, সর্বনাগেম্ত শেষ, বিনি পৃথিবীকে ধারণ করিয়। আঁছেন, মহামণি-বিভৃষিত নাঁগহার 
এবং অন্তান্ত দেবগণ অন্তান্ত ভূষণ ও আয়ুধ প্রদান পূর্বক সম্মাননা করিল, দেই দেবী বারম্বার 

অষ্টহান্ত সহকারে উচ্চস্বরে শব্ধ ক'রতে লাগিলেন । তাহার সেই ভয়ঙ্কর শবে সমুদায় আকাশ 
প:রপূরিত “হইঙ্সা উঠিল । .বলিতে কি, প্র স্ুবিপুল শব্দ সমুদায় বিশ্ব তদাঁদি-তঃস্তক্রমে পূর্ণ 
করিয়া, অনবরত বিস্তৃত হইতে লাঁগল। কুত্রাঁপ তাহার স্থান সম্কুলন হইল না। তৎকালে 
তাহার যে তুমুল প্রতিশব্দ সমুখিত হইল, তাহাতে সমুদয় লোক স্ষুভিত হইয়। উঠিল, সাগর 
সকল কম্পিত হইজ্ঞেলাশিল” সমগ্র মেধিনীমণ্ডল বিচশিত হইল, মহীধর নকল আন্দোগিত 
হইতে লাঁগিল। তখন দেবগণ হর্ধভরে উল্লাপিত হইয়া, সেই পিংহবাহিনীরে কহিলেন, তোমার 
জয় হ্টক। মুনিগণ্ণ ভক্তিভরে নত্রমৃত্তি ও নত্রচিত্ত হইয়া, তাঁহার স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন। 

এদিকে, সমুদায় ত্রৈলোকা নিতান্ত ক্ষৃতিত হইন্নাছে, দর্শন করিয়া, অন্থরগণ আঁয়ুধ উদ্যত ও 
তাহাদের সৈন্স মকলও কবচ ধাঁরণপূর্বক যুদ্ধার্থ অভ্যুথান ক'রল। কিন্ত মহিষান্গর জাতক্রোধ 

হইয়া, তাহাদিগকে কহিল, আঃ একি ! এই বটিয়াই দে যাবতীয় অন্থরগণে পরিবৃত হইয়া, 
সেই শব্ধ লক্ষ্যে ধাবমান হইল। অনন্তর নিকট গি্া, অবলোকন করিল, দেবী স্বকীয় শরীর. 
প্রভায় লোকত্রয় ব্যাপ্ত, পদতরে পুথিবা অবনাঁমিত, কিরীটে অন্বরতল উদ্ঘনট্রত, ধনু গুণশব্ে 

সমুদায় পাতা ক্ষুভিত এবং ভূ্সহত্্ দহায়ে দিক্ সক সমস্তাৎ নীরন্ধিত করিয়া, 1বরাজমান 
হইতেছেন । 

অনস্তর দেবীর সহিত অন্ুরগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তাহারা সেই যুদ্ধে নানাবিধ অন্ত 

. নিক্ষেপ করিয়া, দিগন্তর উদ্ভাপিতত ক.রয়া তুিল। মহিষাজ্ুরের সেনাপতি চামর ও চিন্ুর 
এই ছুই মহানগর চতুরঙ্গবলে পরিবৃত হুইয়া, দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার অন্তর 
সেনাপতি ছয় অযুত রথ লইঙ়্া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহার আর একজন সেনাশী মহাহম্থ অযুত 
সহজ রথ সমভিবণহারে সমবপাগরে অবতরণ করিল। অনন্তর তাহার অন্ততর সেনাপতি 

মহাঁনুর অদিলোঁমা পঞ্চাশৎ নিযুত রথ লইয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিল । বাস্কলনাঁমক পর দেনানা 

টি লক্ষ সৈন্যের সহিত যুদ্ধভূমিতে অবতরণ করিল। অনেক সহস্র গঞ্জবাঞ্জী এবং কোটি রখ 
তাহাকে বে্টন করিক্কা চপিল। অনন্তর বিড়ালাকনামক তাহার আর এক সেনাপতি অযুত মৈশ্ঘ 

ও পঞ্চাশৎ অযুত রথে পরিবেষ্টিত হইয়া, রণস্থলে যুদ্ধ করিতে লাগিল । অন্যান্ত মহাঁন্ুর সকগও 
অযৃত অযুত রথ, হস্তী ও অশ্ে পরিবৃত হইয়া, দেবীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। মহিষাহর 

্বয়ং কোটি কোটি সহত্র রণ, হৃত্তী ও অশ্ব সকলে বেষ্টিত হইয়া, সেই যুদ্ধে যোগদান করিল। এই- 
রূপে অস্থ্রগণ দিলিতি হইয়া, রাশি রাশি তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুষল, খড়গ, পরশু ও 

পর্তিশ গ্রহারপুরঃসর দেবর সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ শক 
অর্থাৎ লৌহ্ময়ী শলাকা ও কেহ কেহ পাশ গরক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ. থড়ীগ্রহার' 

পুর£সর তাহায়ে সংহার করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে সেই দেবী চণ্ডিক ক্বকীয় শস্্র ও অঃ 

নকল বর্ষণ করিয়া, তাহাদের সেই সকল অস্ত্র শস্্র অবলীঞ্ধীক্রমেই ছেদন করিলেন। অনবরত 

যুদ্ধ করিয়াও, তদীয় বদমমণ্ডলে কোনরূপ আম্মাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। তন্ধর্শনে দেবগণ 

ও খবিগণ একযোগে. তদীয় অ্তবগীনে প্রবৃত্ব হইলেন। এ সময়ে সেই ঈশ্বরী অন্গুরসমূহেৰ শরীর 

সমূহে অন্তর ও শন্ত্রসমূহ ষোঁচন করিতে লাগিবেন। তাহার বাহন কেশরীও জুন্ধ হইয়া, কেশরগনূ 
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কম্পিগ ও প্রশ্করিত করিয়া, বনমধো হুতীশনের ন্যায়, অন্র্টস্ভমধো বিচরণ করিতে আরগ্ত 
করিল । দেবী অধ্ধিকা যুদ্ধ করিতে করিতে থে নিশ্বীদভার পরিহার করিলেন, তাহা হইতে তৎ. 
্ষণাৎ শত সহতর প্রমথ সৈত্ঠ সন্ত ও তদীয় শক্তিতে অন্প্রাণিত হইয়া, পরশ, পর্রিশ, আদি ও 

ভিন্দিপাপ গ্রহারপুরঃদর অন্ুরদিগকে সংহাঁর করিয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং সেই যুদ্ধ" 
মহোতসবে গ্রবৃত্ত হইয়া, দলে দলে পটহ, শঙ্খ ও মৃদঙ্গ সকণ বাদিত করিতে আরস্ত করিল। 

অনস্তর দেবী ব্রিশৃল, গা, শক্তি, খ্রি ও থঞ্জাণি প্রয়োগপুরঃসর শত শঙ্ট মস্থরের প্রাণ সংহার 

এবং অন্ঠান্তদিগকে ঘপ্টাশব্ে বিমোহিত করিয়া, নিপাতিত করিলেন। আবার, কোন কোন 

অন্ুরকে পাঁশে বন্ধ করিয়া, ভূমিতলে আকর্ষণ করিতে লাঁমিলেন : কাহীকেও বা স্ুশাণিত খরা 

পাতে ছুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কেহ কেহ বা তদীয় গদানিপাতনে ,বিমর্দিত হইয়া, ভূমি- 

তলে শয়ন করিল। কোন কোন অন্নুরের! গুরুতর মুষলাথাতে রুধির বমন করিতে লাগিল। 

কেহ কেহ বা শূলের আঘাতে বিদীর্ণহদয় হইয়া, ভূমিতে নিপাতিত হইল । কেহ কেহবা তদীয় 

শরজালে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইব, যে, তাহাদের শরীরে কুত্ীপ রন্ব,মাত্ধ রা ভিলমাত্রও স্থান বিগ 

না; একবারেই তাহাঁরা যেন শরময় হইয়া উঠিল । যে মকশ অন্থর সেনাগণের পশ্চাতে থাকিয়া, 

তাহাদিগকে চাঁলনা, বা তাহাদের পৃষ্ঠপৌষণ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কাহীরও রাছ ও 

কাহারও গ্রীবা, দেবীর শরপ্রহাঁরে ছিন্ন হইয়া গেল) কাহার মস্তক ধরাশায়ী হইগ) কাহারও 

বা মধাস্থল তিনি বিদারিন্ করিলেন । তাহার দারুণ প্রহারে জজ্ঘা ছিন্ন ভিন্ন হইলে, কোন কোন 

মহীন্বরের! ধরাতলে পতিত হইল । দেবী কাহাঁকে অন্রপ্রহারে একবাহু, একচরণ ও একচক্ষু এবং 

কাঁহাকেও বা দুই খণ্ড করিলেন। ফোন কোন অন্থরগণের শির ছিন্ন হইলে, তাহাদের বদ্ধ, 

অর্থাং মন্তকহীন দেহ সকল পঠিত হইয়া, পুনরায় উত্থানপূর্বক উৎকৃষ্ট আমঘুধ সকল গ্রাহণ 

করিয়া, দেবীর সহিত যৃদ্ধ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা তদবস্থায় খড়, শক্তি ও খটি হন্যে 

স্্লয় আশ্রয় করিয়া, ভালে তাঁলে নৃত্য করতে আরম করিপ এবং কেহ কেহ বা দেবীকে 

ঘঠ তি বলিতে লাগিল। যেখানে দে তুমুল সংগ্রাম সমূপস্থিত হইয়াছিল, সেখানকার ভূমি 

নবীর নিপাঁঠিত রাশি রাশি-রথ, হৃত্তী, অশ্ব ও অস্থরগণের পতনে অগম্যা হইয়া উঠিল।" 

শীণিতৌনশাশিনী মহানদী সকলও সদ্য হস্তী, অশ্ব ও অন্ুরসৈন্তের মধ্যে প্রবাহিত হইল। 

হি যেমন রাশি রাশি তৃণ কাঠ ততক্ষণে দগ্ধ করে, সেইবপ (দবী অধিকা ক্ষণমধোই সেই অন্থুর- 

[ণের স্থবিপুল সৈন্য ক্ষয়িত করিলেন। তাহার বাহন লিংহ কেশররাশি উদ্ধত করিয়া, গণ্ভীর- 

র্জন-বিদর্জন-পুরঃসর অন্গুরদিগের শরীর হইতে যেন সাক্ষাৎকারে বলপূর্বক প্রাণ আকর্ষণ 

চবিতে লাগিল। দেবীর নিশ্বাসোৎপন্ন উল্লিখিত সৈম্ত সকলও এরা.প যুব করিতে আরম্ভ করিল, 

দেবগন স্বরে থাকিয়া, তাহাদের স্ব ও তাঁহাদের উপরি পু্বৃষ্টি করতে লাগিণেন। 

* ইঠ মহিধানুরসৈম্তনিধন নাম ্যশীঠিতম অধ্যায়।
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খষি কহিলেন, সৈম্ভ সকল নিহত হইতেছে, *র্শন করিয়া, সেনাপতি মহান্থর চিক্ষুর জাতক্রোধ 

হুইয়া, যুদ্ধ করিবার অভিলাঁষে দেবীর সকাশে গমন করিল এবং জলধর যেমন মেক্টপর্কতের 
শিখয়দেশে জলবর্ষণ করে, তজ্জপ ত্বাহীর উপরি শর বর্ষণ করিতে লাগিল । তখন দেবী অব- 

লীলাঁক্রমমে ভর্দীয় শববৃষ্টি নিরাঁরৃত করিয়া, বাণপরম্পরাপ্রয়োগপূর্বক "তাহার অশ্বসমূহ ও সাঁব- 

পিকে সংহার এবং তৎক্ষণাৎ তাহার ধন্থু ও সমুচ্ছিত ধবজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছেদন 

করিয়াই, তাহার সর্ধশরীরে বাণ দকল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তখন সে হতসারথি, হতরথ, 

হতাশ্ব ও হতধন্থু হইরা, ' খউগ-চর্্-ধারণপুর্ঘক দেবীর অভিমুখে ধাবমান হইল এবং ভীক্ষধার 
খড় দ্বারা সিংহের মস্তক আহত করিয়া, অতীব বেগভরে দেবীর সব্য ভূজে আঘাত করিল। 

নৃপননান! তীয় তূক্জ প্রাপ্তমারর এ্রখঙ্তা চূর্ণ হইয়া গেল। অনস্থর মহাস্থর রোধকধারিত 

€লোচনে শূল গ্রহণ করিয়া, ভদ্রকাপীর প্রত নিক্ষেপ করিল। তখন, সেই শৃপ তেজঃপুঞ্জে 

জাঁজল্যমাঁন হইয়া, আকাশ হইতে রবিবিস্বের হায়, আগমন করি£ত লাপিলে, দেবী তাহা দর্শন 

করিয়া, আপনার শৃল মোচন করিলেন । তৎক্ষণাৎ সেই মহাস্থর আপনার শূলের সহিত, দেবীর 

এ শৃলাথাতে শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল । 
মহিষের চমূপতি মহাবীর চিক্ষুর নিহত হইল, দেবগণ-নিহ্দন চাঁমর গজারোহগ্েে সমাগত 

হইল এবং গ্েবীর উদ্দেশে শর্জি মোচন করিল । ভিনি সত্বরে হস্কারপরিহারসহকারে দেই 

শক্তিকে অভিহত ও প্রভারহিত করিয়া, ভূপৃষ্ঠে পাঠিত করিলেন । শক্তি ভগ্জ হইয়া, তৃপৃষ্ঠে 

পতিত হইল, দর্শন করিয়া, চামর ক্রোধসমদ্বিত হইয়া, শৃল প্রয়োগ করিল। দেবী শরসমূহ- 

সন্ধানপূর্ধক তাহাও হেদন করিয়া ফেপিলেন। তখন তদীয় বাহন পিংহ সমুতৎপতিত হঈয়া, 

অন্ুরের গঞ্জের কুস্তাস্তরে আরোহণ করিয়া, সেই চাঁমরের সহিত তুমুল বাহ্যুদ্ে প্রবৃত্ত হইল। 

অনন্তর উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে, হস্তী-হইতে মহীতলে অবতরণ করিয়া, অতিমাত্র রোধভরে 

অতীব দারুণ গ্রহার সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল । অনন্তর মূগারি নবেগে আকাশে উৎপতন- 

পূর্ধবক তথা হইতে পতিত হইয়া, করপ্রহারপুরঃসর তাহার মস্তক পৃথক্ করিয়া ফেপিল। 

তখন দেবী শিলা বৃক্ষাি-প্রহারে উদগ্রনামক সেনাপতিকে সংহার করিয়া, দস্তাঁথাত, ুষ্ট্যাথাত 

ও চপেটাধাত দ্বারা করালনীমক অন্ততর চমৃপঠিকে নিপাতিত, ক্রোধভরে গদা প্রহারপুরঃদর 

উদ্ধতনামক আর এক সেনানীকে চুর্িত, ভিন্দিপাগ দ্বারা ভাঙ্করকে তৃপাতিত, শরসমূহ দ্বার 

তাত ও অন্ধনামক অন্থুরকে মৃত্যুর কবসদাক্ত এবং ত্রিশৃল দ্বারা উগ্রাপ্ত, উগ্রবীরধ্য ও মহাহন্ 

নামক অপর অস্থুরব্রয়কে নিহত করিলেন । অনন্তর সেই ত্রিনেত্রা পরমেশ্বরী অসির আঘাতে 

বিড়ালের মস্তক শরীর হইতে ভূপাতিত করিয়া, ছুর্ধর ও ছুম্মুখ নামক অন্গুরদ্ধয়কে শরপরম্পরার 

আঘাতে স্বমালয় পাঠক! দিপেন। ৃ 
এইরূপে শ্বকীয় সৈন্ত ক্রমশঃ অতিমাত্র ক্ষয় পাইতে লাগিলে, মহিষাসুর মাহিষরূপ ধারণ 

করিয়া, দেবীর সেই নিশ্বীসোৎপন্ন সৈম্তদিগকে ভ্রানিত করিতে লাগিল এবং কাহাকে তু 

প্রহারে, কাহাঁকে খুরনিক্ষেপদহকারে ও কাহাকে লাঙ্গলের আঘাতে তাড়িত এবং কাহাকে বা 

শৃঙ্গদ্য়গ্রহীরে বিণারিত করিপ। অনস্তর কাহাঁকে বেগ দ্বারা, কাহাঁকে গর্জন দ্বারা, কাহাকে ভ্রমণ 

ধারা ও কাহাকে ব| নিশ্বাসপবন দ্বারা ভূতলে পাঠিত করিতে লাগিল । এইনূপে দেবীর সেই: 

প্রযথ সৈম্তপিগকে নিপাতিত করিরা, তদীয় পিংহকে সংহার করিবার জণ্ত সবেগে ধাঁবমাঁন 

হইলস। তদর্শনে দেবীর অন্তরে ত্রেধ পর গ্রহণ করিলে, সেই মহাঁবীর্ধ্য অন্থরও জাতক্রোধ 



চতুরশীতিতম মধ্যায়। গিরাহ্ 

হইয়া, .খুর প্রহারপুরঃসর মহীতপ ক্ষো৭দ্িত ও অতুাচ্চ পর্ধত সকল দূরে অপদারিত করিয়া 
গর্জন করিতে লাগিল। ফে সবেগে ভ্রমণ করাতে, পৃথিবী অঠিশয় কষ ও বিশীর্ণ হইয়া উঠিলেন । 
তাহার শাঁঙ্গলে আহত হওয়াতে, সরিৎপতি সর্ধতোভাবে প্লাবিত হইল। তাহার শৃঙ্গচাঁপনে 
মেঘ সকল ছিন্নভিন্ন ও থণ্ড খও হইয়া গেল। তাহার নিশ্বাসপবনে পরিচাঁপিত হইয়া, শত শত 

পর্বত আকাশ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল । 

য়া, হারার রে হইলেন। তখন পিনি পাশান্তর নিক্ষেপ করিয়া, 
তাহাঁকে বন্ধন করিলেন। সে বন্ধ হইয়া, মহিষরূপ ত্যাগ করিয়া, যেমন পিংহকূপ ধারণ করেল, 
মহাঁমায়াও তেমনি তখনি তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। অন্গুরও সঙ্গে দঙ্গেই খড়াপাণি পুরুষ- 
মুক্তিতে অস্থিকার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইল। অনন্তর দেবী শরপরম্পরা গ্রয়োগপূর্বক সেই পক্ষকে 
ছেদন করিলেন। তাহার খঙ্তা চর্দুও সঙ্গে সঙ্গেই কাটি দিলেন। তখন সে মহাঁমাতঙ্গমৃর্ধিতে 
গাদুভূতি হইয়া, শুগডাদও দ্বারা দেবীর বাহন সিংহকে আকর্ষণ করিয়াই, গঞ্জন করিতে লাগিল। 
দেবী আকর্ষণদমকালেই খড়গ দ্বারা তদীয় শুণ্ডাদও কর্তন করিলেন। তখন মহাম্থর মহিষ 
পুনরায় মহিষমুত্তিতে আবিভূ্তি হইয়া, স্থাবরঞ্জঙ্গমাত্মক ত্ৈলোক্য ক্ষুব্ধ করিতে লাঁগিল। 
তদর্শনে দেবী জগন্মাতা চণ্ডিক! অমৃত পান করিয়া, অরুণলোচনে ক্রোধভরে বারংবার হান্ত 
করিতে আরম্ভ করিলেন। মহান্ুর মহিষও বলবীর্ধ্যমদে সমুদ্ধত হইয়া, গর্জনপুরঃসর শৃঙ্গ দয় 
সাহায্যে ভূধর সকল উৎপাটিত করিয়া, তাহার উদ্দেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেবী শর- 
পরন্পর! প্রয়োগ করিয়া, তাহার প্রেরত তত্সমন্ত পরত চূর্ণ করত, মদোদ্ধত লোহিত বদনে 
গদগদ বচনে তাহাকে কহিলেন, মু ! যাবৎ আম মধুপান না করিতেছি, তাবং আর ক্ষণকাণ 

গর্জন করিয়। লও । অনন্তর মাঁণি তোঁগারে এখনই সংহার করলে, দেবগণ গর্জন করিবেন। 
খধি কহিলেন, এই বলিয়াই তি ন লক্ষপ্রদানপূর্বক উদ্ধে উথখিহা হইয়া, মহিষান্থরের উপরি 

আরোহণ ও পাদ দ্বারা তদীয় কঞ্টদেশ আক্রমণ করিয়া, শুল দ্বার! চাহারে তাড়না করিলেন। 
তখন সে দেবীর পদ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, নিজমুখ হইতে মহ্ষাগ্নরের অর্ধাঙ্গ বাহির করিলে, 
সেই দেবী অন্থিক! অতিমীত্র বীর্ধ্যপ্রকাশপুর্ধক তৎক্ষণাৎ তাহাকে বন্ধ করিজেন। সে অর্ধনিঙ্কাস্ত 

হইয়াই, যুদ্ধ করিতে লাঁগিল। দেবী তথন সুবিপুল খড়ের মাঘাতে শিরশ্ছেদন করিয়া, তাহাকে 
নিপাঁভিত করিলেন। তদর্শনে সমুদায় দৈত্যৈন্য হাহাকার সহকারে পলায়মান হই । 

দেবগণ ও দিবা মহধিগণ সকলেই অতিমাত্র হর্যাবিষ্ট হইয়া, দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। 

গন্ধর্বপতিরা গাঁন আবুস্ত ক'রল এবং অপ্মরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। 

ইতি মহ্যাম্বরবধনাম জ্র্যখাঠিতম অধ্যায়। 

চতুরশীতিতম অধ্যায়। 

খধি কহিলেন, দেবী মহামায়া অতিমাত্রবীর্ধ্যবিশিষ্ট দবায়া মহিষান্থরকে সটসম্ভে বিনাশ 

করিলে, ইন্জপ্রমুখ অমরবর্গ .অতিমাত্র 'আহলাদ অন্ুতব করিলেন! পুগকোদগমবশত; তাষ্কা- 

দের দেহ অতিশয় গ্লীতভাত হইয়া উঠিগ। তখন তাহারা প্রণতিবশে নতগ্রাব ও নতঙবদধ 

হইয়া, বক্ষামীণ বাক্যে দেবীর ভ্তব করিতে লাগিলেন, যে দেবী স্বকীয় শক্তি সহায়, এই 

বিশ্ব বরদাও প্রসব করিয়াছেন ; যাবতীয় দেবতার শক্তিসম্িই যাহীর মূর্তি) সমুদায় মহ্র্ি 

ও অমরবর্গ যাহার পূঞ্া! করেন) "আমরা ভক্তিভাবে তাহারে প্রণাম করিতেছি। চিলি মামাদের 



১৮০. মার্কগেয় পুরাণ । 

মঙ্গলপরম্পরা বিধান করুন। যাহার প্রভাবের ও বলের তূলন| নাই ) সেইজন্ত ভগবান্ অনন্ত, 
্রক্মা ও মহাদেবও বর্ণন করিতে সমর্থ হন না, সেই চণ্ডিকা নিখিল জগতের পরিপাঁপন ও যাব. . 
তীয় অমঙ্গণ নির্ঘরণে প্রবৃত্ত হউন । যিনি সুকৃতিগণের সাক্ষাৎ পা) যিনি ছৃষ্কতিগণের মুষ্তিমান্ 
অলক্মী ) যিনি কুতবুদ্ধিগণের হৃদয়ে বুদ্ধি; খিনি সাধুগণের শ্রদ্ধা ) খিনি সংকুলোগ্তব ব্ফিগণের 
লজ্জা, সেই আপনাকে আমরা প্রণাম করিতেছি; আপনি এই বিশ্ব পবিপাঁপন করুন। দেবী! 
তোমার এই মুষ্তি চিন্তার অতীত এবং তুনি যে বীর্ধযপহাঁয়ে অস্থুরগণের ক্ষয় করিয়া! থাক,'তাহাও 
যেরূপ বিপুল, সেইন্ধপ লোকাতীত। আবার, তুমি প্রত্যেক যুদ্ধেই যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছ, 
তাহাও সমুদধা় দেবগণ ও অস্থরগণ ইত্যাদি যাবতীয় গণকেই অঠিক্রম করিয়াছে; কেহুই 
তদনুরূপ অনুষ্ঠানে সমর্থ হন না। অতএব আমরা আর এ সকলের কি বর্ণনা করিব? তুমি 
সমস্ত জগতের উত্তবক্ষেত্র ; সত্ব রজ্জ তম এই গুপত্রয় তোমার শ্বরূপ। তোমার মহিমাঁর পার 
নাই। হরিহরাদিরাঁও, তোমার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত নহেন। রাগাদি দোষ সমস্ত তোমার 
ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। তুমি সকপের মাশ্রয়। এই অখিল জগৎ তোমারই অংশ। তোমার 
জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। তুমিই আঁদ্যা ও পরণা প্রকৃতি । যাহার উচ্চারণমাত্রেই সমস্ত সুরগণ 
সমুদায় যজ্ঞে তৃপ্তিশীভ করেন, তুমি সেই স্বাহা। তুমিই পিতৃগণের তৃপ্বথিহেতু। সেইজন্য 
লোকে তোমাকে ম্বধা বণিয্া থাঁকে। তুমিই মুক্তির হেতু । তোমার ন্বরূপ চিন্তা করিয়া, অব- 
ধারণ করা যাঁয় নাঁ। তুমি মহাবতা। দেবি! তুমি পরাঁৎপরশ্ব্ূপিধী বিদ্যারূপিত্ী ভগবন্ঠী। এইজন্ 

মুনিগণ মোক্ষলাভকামনায় ইন্জরিয়গ্রাম সংযত করিয়া, তোমার সাধনা করেন। তুমি তিবেদ- 
্বরূপ1 । তুমি স্ববিমল খগ্বেদ ও যুর্বেদের নিধান। তুমি উদান্তাদি ত্বরলংযোগে সমুচ্চা- 
রিত রমণীয় পদ ও পাঠসম্পন্ন সামবেদের মাশ্রয়। তুমি দেবী ভগবভী। ভুমি ঠিন বেদ। তুমি 
সমস্ত জগতের পরমান্তি বিনাঁশ করিয়া পাক । দেবি! যাহা দ্বারা যাবতীয় শাস্ত্রার বিদিত হওয়া 
যায়, তুমি সেই মেধা । তুমি ছুর্গঠি দূর করিয়া থাক। তুমি অত্ীবহষ্পার ভবপারাবারের 
তরণী। তুমি কিছুতেই লিপ নহ। খিনি কৈটভনিস্থদন বাল্গদদবের হৃদয়েই একমার অবস্থিতি 
করেন, তুমি সেই লক্ষ্মী এবং খিনি মহা“দবের হ্ৃদসবচারিণী, তুমি সেই গৌরী । তৌমার যে বদন- 
মগ্ুল ম্মিহবিকপিত ও পরমনির্মলম্বরূপ ; যাহার কান্তি কনক অপেক্ষাও কমনীয় ; এইক্সন্য যাহা 
সকল লোঁকেরই মনোহর এবং যাঁহা পৌর্ণমানী চন্দ্রবিশ্বের সর্বাংশেই অন্থুকারী, সেই বদন- 
মগ্ডল বিলোৌকন করিয়া ৭, মহিষাস্তুর মহন! রোষবশ হইয়া, তোঁমা:র প্রহার করিয়াছিল; ইহা 
অপেক্ষী অতিমাত্র বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে ? দেবি! আবার, তোমার বদ্নমগ্ডল 

যখন কোপবশে ক্রকুটি করাল হইয়া, উদীয়মান শশাস্কের সদৃশ রক্তমুত্তি ধারণ করিয়াছিল, তখন 
তাহ! দর্শন করিয়াও যে, মহিষান্থুর ততৎক্ষণেই প্রাণ পরি হাঁগ করে নাই ইহাঁও অতীব বিচিত্র। 
কেননা, কুপিত কতান্তকে দর্শন করিলে, কেই বা বাঁচয়া থাকিতে পাঁরে ? দেবি! তুমি পরাৎ- 
পরস্বরূপিণী। সকলের মঙ্গল জন্য প্রসন্না হও । তুমি কুপিতা হইলে, যে, ততক্ষণেই কুপদকল বিনাপ 
করিয়। থাক, ইহা! তখনই জানিতে পারা গিয়াছে । কেননা, তু্ম কোপবশে এইমাত্র এই 
মহিষান্তরের সুবিপুল সৈন্য বিনষ্ট করিলে ! তুমি সর্বদা] যাহাদের প্রতি প্রসরা হইয়া, অভাদয় 
বিধান কর, ভাহারাই "জনপদ সকলের সবিশেষ সম্মানভাঞ্জন হয়। তাহারাই পৃথিবীর যাবতীয় 

: ধন অধিকার করে। তাহারাই কীন্ডতিমান্ হইয়া থাকে । তাহাচদর ধর্্মাণি চতূর্বর্গও কখন 
অবসন্ন হয় না। তাহারাই ধন্য । তাঁহাদেরই পুর, কলত্র.ও ভূতা'বর্গ বশীভূত হইয়া থাকে । দেবি! 
সককতী ব্যক্তি তোমার প্রসাদে প্রতিদিন মাঁদরসহকারে সর্বদাই ধর্মসপ্মত কার্য সকলের অনুষ্ঠান 
করিয়া স্বর্গে গমন করে। তুমি ত্রিলৌকেরই মঙ্গলবিধাঁন করিয়! থাক। দুর্গে! তোমাকে স্মরণ 
করিলে, তুমি যাবতীয় প্রানীর ভয় হরণ কর। আবার, অকপট ভাবে তোমার স্মরণ করিলে, 
তুমি মতীব শুভমতি প্রদান-করিয়া থাক । তুমি দীরিদ্রহঃখ'ও ভর সকপ হরণ কর। তোরা. 



চতুরশীতিতম অধ্যার। ১৮১ 

ভিন্ন অন্ত আর কে সকলের সর্ধবিধ উপকারকরণার্থ মর্ধদাই দয়ার্জচিত্ব। হইয়া আছে? এই 
অন্থরগণ নিহত হুওয়াতে, অদ্য অখিল বিশ্বের স্থখ সঞ্চরিত হইল। ইহারা যেন আর পাপ 
নরকে গমন, না করে? প্রত্যুত, সংগ্রামে কলেবরপরিহারপুরঃসর স্বর্গ যেন প্রাপ্তি হয়। ইহাই 
তোমার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার বশবর্তিণী হইয়াই, তুমি সংসারের শক্ত মকলের সংহার করিয়া থাক। 
তুমি দৃষ্টিপাতমাত্রেই অস্থরদিগের সকলকে ততক্ষণে একবারেই ভশ্ম করিতে পার। কিন্ত 
তাহা না করিয়া, তাহাদের প্রতি শস্ত্র সকপ প্রয়োগ করিয়াছিল । ইহার কারণ কি, না, শক্রগণ 
শন্ত্রম্পর্শে বীতপাপ হইয়া, শুভ লোক সকপ লাঁত করুক। তাহাদের প্রতি তোমার এইগ্রকার 
সাধীয়নী মতি সমুত্তত হইয়াছিল। দেবি ! তোমার থড্া হইতে যখন অত্ত্যগ্র প্রভারাশি প্রন্ষরিত 
এবং তোমার শুল হইতেও ঘখন এরূপ দীপ্চিপুঞ্জ বিনিঃস্থত হইয়াছিপ, তখন তাহা দর্শন করিয়াই, 
যে অগ্গরগণের দৃষ্টি দগ্ধ'হইয়া যায় নাই, ইহার কারণ কেবল ইহাঁই বোধ হয়, যে, তাহারা তোমার 
নুশ্নিগ্ককিরণশালী চন্দ্রের স্তায়, সুকুমার বদনমণ্ডল বিলোৌকন করিয়াছিল । তাহাতেই ধ্রন্নপে রক্ষা 
পাইয়াছে। দেবি! তোগার চরিত্র দুর্বৃত্তগণের দুষ্ট চরিত্র বিনষ্ট করে। খ্রিভুবনে কুঞ্রাপি যাহার 
তুলনা হয় না এবং চিন্তা করিয়াও যাহার স্বরূপ নির্ধারণ কর! যায় না, তোমার সেইরূপও 
দুবৃত্তিগণের বৃন্তবিনাঁশে সমর্থ হইয়া থাকে । অধিক কি, তোমার বীধ্য ও দেবগণের পরাক্রমহারী 
অন্থরদিগের নাশ করিতে পারে। তথাপি, তুমি সেই শক্রগণের প্রতি ঈদৃশী দয়া প্রকটিত করিলে! 
ভাহারা স্বর্গলাঁভ করিপ! দেবি! সংসারে কাহারই বা নহিত তোগার এই পরাক্রমের তুলনা 
হইতে পারে ? আবার, তোমার রূপ যেরূপ শক্রগণের ভয়কারী, সেইপপ সকপ লোকের হদয়- 
প্রাণ-মনোহারী। তাহারই বা তুলনা কোথায়? আবার, তোমার অন্তরে দয়া ও সমরনিষ্টরতা 
উভয়েই একাধারে বিরাজ করিতেছে। ত্রিভুবনের মধ্যে কেবল তোমাতেই এইরূপ পরম্পর- 
বিরুদ্ধ গুণ সকলের অরিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। তুমি শক্রদিগকে মুরলোকে প্রেরণ করিয়া, 
তাহাদের হইতে সমুস্তূত ভয়ে আমারধিগকেও উদ্ধার করিণে। অতএব তোমাকে নমস্কার 

দেবি ! তুমি আমাদিগকে শুল দ্বারা রক্ষী কর। অস্বিকে ! তুমি আমাদিগকে খড়গ ঘারা রা 
কর। তুমি ঘণ্টাশব' ও ধনুষ্টঙ্কার দ্বারা পাপন কর। চণ্ডিকে ! তুমি আমাদিগকে উত্তর, পৃক্ধ, 
দক্ষিণ, পশ্চিম সকল দিকে আত্মশূল পরিভ্রামিত করিয়া, রক্ষা কর। তোমার যে অতিশাগ্ত 

ও অতিঘোর রূপ সকল প্ৈলোৌক্যে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের সকগের দ্বারা আমাদের ও 

পৃথিবীর রক্ষা! কর। অস্বিকে! তোমার করপল্পবে খঙ্ঠা, শুল ও গদাদদি যেসকপ অস্ত্র আছে, 
তাহাদের দ্বারা আমাদের সর্ধতোভাবে রক্ষা কর। 

খষি কহিলেন, স্থরগণ এইরপে শ্তব করিয়া, নন্দন কানন-সমুস্তুত দিব্য কুসুম ও পিব্য গন্ধান- 
লেপন দ্বারা তাহার অর্চনা এবং ভক্তিভরে মকণে দিব্য ধুপ থারা সেই' অগন্ধাত্রীকে ধূপিতা 
করিলেন। তখন তিনি প্রদাদোনুতী হইয়া, সেই প্রণতিপরায়ণ দেবগণকে কহিলেন, ভ্রিটশগণ ! 
তোমরা নকলে আমার নিকট অভিবাঞ্িত বর প্রার্থনা কর । তোমরা এইকপে স্তব করিয়া, 
আমার যে বিশিষ্ট বিধানে পুজা করিয়াছ, তাঁহাঁতে আমি তোমাদের প্রতি অতিমাত্র প্রীতিমতী 

ই। এইজন্য তোমাদিগকে বয় দিব। | 
দেবগণ কহিলেন, ভগবত্তী আপনি আগাঁদের সকলই করিয়াছেন। কিছুই অবশিষ্ট রাখেন 

নাই। যেহেতু, আপনি আমাদের শক্র মহিষাম্রকে নিহত করিলেন। তথাপি, যদি মহেঙ্বরী 
আমাপিগকে বর দেওয়া উচিত বোধ করেন, তাহাহইলে, আমরা যখন যখন স্মরণ ক'রব, তখন 
তখনই যেন আমাঁদের পরম আপদ সকল এইরূপে বিনাশ করেন । আর, হে মমলালনে ! যে 
সকল ব্যকঞ্ষি আমাদের প্রণীত এই স্তব দ্বারা তোমার স্ব করিবে, আমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া, 

বিস্ত, খদ্ধি ও বিভবরাশি গ্রদানপুরঃসর তাহাদের পু দারাদি সম্পদের দ্ধিপানার্থ সর্বদা 

 উদ্থুবী হইবে। 



১৮২ মার্কগেয় পুরাণ । | 

খষি কহিগেন রাক্ন্! দেবগণ আপনাদের ও সমুদয় জগতের নিমিত্ত এইরূপে গ্রীমঙ় 
করিলে, দেবী ভদ্রকালী, তাহাই হইবে, বশিয়া, অন্তর্থিতা হইবেন। রাজন্! পূর্বে হিনি 
জগতত্রয়ের হিহকামনা-বশবর্তিনী হইয়া, দেবগণের শরীর হইতে যেরূপে প্রাহভূতা হইয়াছিজেন, 
তাহা এই কহিলাঁম। পুনরায় তিনি শুস্ত, নিশুস্ত ও অন্যান্য হুষ্ট দৈত্যগণের সংহার, লোক সক. 
লের রক্ষা ও দেবগণের উপকার করণার্থ গৌরীদেহে সমুস্ততা হইয়াছিলেন। তাহারও বৃতবান্ত 
আদ্যোপান্ত তোমার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ কর। 

ইতি দেবগণের দেবীস্তব নান চতুরবীতিতম অধ্যায় 

লেস 

পঞ্চাশীতিতম অধায়। 

খধি কহিলেন, পূর্বে শুস্ত ও নিশ্তস্ত ইহারা উভয়ে মদবলের আবেশ প্রযুক্ত শচীপতির নিকট 
হইতে ব্রৈগোক্য ও যজ্জভাগ উভয়ই হরণ করিয়া লইয়াছিল ৷ অধিক কি, তাহারাই স্থ্য্য হইয়া- 
ছিল। তাহারাই চন্দ্রের কার্য করিত। তাহাঁরাই কুবের, যম ও বরুণের অধিকার আত্মসাৎ 
করিয়াছিল। তাহারাই বাঁযুর ও অগ্নির কার্ধ্য করিত। ফলতঃ, তাঁহারা ছুই জনে দেবগণের 
সকলকেই পরাজিত করিয়া, রাজ্ত্রষ্ট ও অধিকারচ্যুত করত, স্বর্গ হইতে তাঁড়াইয়া দিয়াছিল। 
দেবগণ অন্ুরদ্ধয় কর্তৃক এইরূপে নিরাকত ও পযুণদস্ত হইয়া, সেই অপরাজিতা? দেবী ভগবতী 
দুর্গীকে ম্মরণ করিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি আমাদিগকে বর দিয়াছ, যে, আঁপদে পড়িয়া 
স্মরণ করিলেই, তত্ক্ষণাৎ তোমাদের পরম আপৎ বিনাশ করিব । অনন্তর তাহারা সকলে এরূপ 
কৃতসংকল্প হইয়া, নগাধিরাজ হিমালয়ে গমনপুর্ব্বক এই বলিয়া, সেই বিষুঃমায়া দেবীর স্তব করিতে 
লাগিলেন, তুমি দেবী, অর্থাৎ লীলাবিগ্রহময়ী, তুনি মহাদেবী অর্থাৎ সকলের প্রকাশকারিণী, 
তুমি শিবা অর্থাৎ সকলের মঙ্গলবিধায়িনী । তোমাকে নমস্কার করি । তুমি প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রহ্গাদির ও 
স্থষ্টি করিয়াছ। তুমি সকলের শুভসজ্ঘটন করিয়া থাক। এই কারণে আমরা প্রণামপূর্ব্বক 
নিয়ত চিত্তে তোমারে নমস্কার করিহেঠি। তুমি সংহাররূপিণী। তুমি শুদ্ধদত্বময়ী। তুমি সক- 
লের ধাত্রী, তোমাকে নমস্কার । তুমি পরমজ্যোতি্য়ী;) তুমি সকলের আনন্াবিধায়িনী বা 
আননারূপিণী। তুমি সকলের স্খস্বরূপা ; তোমাকে নমস্কার। তুমি কল্যাণী) তুমি সকলের 
ৃদ্ধিস্বরূপা ; তুমি অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি । তোমাকে নমস্কার, নমঞ্কীর । তুমি অন্ুরগণের শক্তি; 
ভুমি নরপতিগণের লক্ষ্মী ; তুমি বিশ্বরূপা ; তোমাকে নমস্কার । তুমি ছুর্গী। তুমি হর্গমে পঠিত 
ব্ঞ্িদিগকে উদ্ধার করিয়া থাক। তুি ব্রন্গরূপা। তুমি সর্বকারিণী। তুমি সকলের প্রতিষ্ঠা । 
তুমি তষোরূপিণী। তুমি সর্বপ্রচ্ছাদকম্বরূপিণী; তোমাঞে দতত নমস্কার করি। ' তোমার 
যায় সথুনারী আর কেহ নাই। তুমি রৌদ্ররূপা) তোমাকে নমস্কার, নমস্কার । তুমি জগতের 
আঁধারশক্তি বা প্রাণশক্তি । তুমি শ্বয়ং প্রকাশম্বরূপিনী। তুমি 0 ক্রিয়াশক্তি। তোমাকে 
নমস্কার, নমস্কার। 

যে দেবী সর্বতৃতে বিফুমায়া নামে কথিত! হইয়া থাকেন; যাহার মায়ায় সমন্ত সংসার 
আত্মবিস্বত হইয়া আছে," তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, স্তাহাকে 
নমস্কার । ধে দেবী সর্বভূতে চেতনা বশিযা কথিতা হইয়া থাকেন, তাহাকে নমস্কার, এ এ এ। 
যে দেবী সর্বভূতে 'বুদ্ধিপে বাস করিতেছেন, তাহাকে নমস্কার, এ এ এ। যে দেবী 
সর্বভূতে নিদ্রাক্পে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাকে এ এ ধী। যে দেবী সর্কভূতে ক্ষুধা 
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রূপে এ ই । যেদেবী সর্বভৃতে ছাঁয়ারপে & $। যেদেবী বর্ধতূতে শক্ষিরপে ই &। 
যে দেবী সর্বভূতে তৃষণাঁরপে ঙঁ ধ। যেদেবী সর্বভূতে ক্ষমারূপে ই ই। যেদেবী সর্বভৃতে 
লজ্জা ও জাতিরপে ইঞ। যেদেবী নর্বভূতে শাস্তিরূপে ধ খ। যে দেবী সর্দভৃতে শ্রদ্ধারপে এ & ৷ 
যে দেবী সর্বভূতে কান্তি ও লক্মীকপে এ যে দেবী সর্ধভৃতে বৃ্তিকপে ই ই । থে দেবী সর্ব- তাতে স্বৃতিরপে এ এ। যে দেবী সর্ধভৃতে দয়া:প ই ৷ যে দেবী সর্ধভূতে তুষ্টিকপে প্র ৷ যে দেব। সর্ধভূতে মাতৃরূপে এ উী। যে দেবী সর্ধভৃতে ভ্রান্তিকপে ই প্র। যে দেবী ইন্দরিয়গণের 
অধিষ্াত্রী ও' সমুদায় প্রাণীর প্রবৃত্তি নিবৃত্তির কারণ, তাহাকে প্র ্ । যে দেবী চৈহারপে 
সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, তাহাকে এ | যে দেবী সর্বতৃতে সাঙ্গীং ব্রহ্ষশর্িরপে সতত 
বিরাঞ্জ করিতেছেন, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, ভীহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার । 

পুর্বে স্থরগণ অভীষ্টনিদ্ধির জন্য বাহার স্তব করিয়াছিলেন এবং দেবরাজ শস্মং অণুভ দিনে 
ধাহার উপাপনা করেন, খিনি সমুদায় মঙ্গলের কারণ ও যিনি সকলের ঈশ্বরী; তিনি আমাদের 
মঙ্গলপরম্পরা ও গুভপরম্পরা বিধান ও সমুদায় আপদ ধ্বংস করেন, ধিনি সকলের নিয়তী) 
স্থরগণ .সম্প্রা্ঠ উদ্ধত দৈত্যগণ কর্তৃক সমন্তাপিত হয়া, যাঁহারে নমস্কার করিতেছেন, আমর! 
ভঞ্চি বিনত্রমৃত্তিতে স্মরণ করিবামাত্র ঝিনি তংক্ষণে আমা'দর সমুদায় বিপৎ বিনাশ করেন । তিনি 
অদ্য আমাদের মঙ্গলবিধান করুন। | 

খধি কহিলেন, নৃপনন্দন। দেবশণ এইরূপ স্তবাধিযোগে প্রবৃত্ত হইলে, দেবী পার্ধহী তাহা- 
দের নেই স্থান দিয়া, জাহবীতে স্নান করিতে গমন করলেন । খাইবার সময় তাহাদিগকে বণির্তে 
লাগিলেন, তোমরা কাহার স্তব করিতেছ? এই কথা বলিবামাত্র তাহার শরীরকোষ হইতে 
শিবা সমুডতা হইয়া, কহিলেন, শুস্ত ও নিশুস্ত মরে পরাজয়পূর্বরক স্বর্গ হইতে নিষ্ধীশত করি- 
যাছে। তজ্জন্য দেবগণ সমবেত হষ্টয়া, আমারই স্তব করিতেছেন। পার্বতীর শরীরকৌ 
হইতে সেই অস্থিকা বিনিঃস্থতা হইলেন; এইন্জন্য তাহার নাম কৌধিকী বলিয়া সমস্ত সংসারে 
পরিগণিত হইয়! থাকে । | 

সেই কৌধিকী বিনির্ণতা হইল, পার্বতী কৃষ্ণামুষ্তি পরিগ্রহ কারলেন। উহার নাম কালিকা 
বলিয়া, সংলাঁরে বিখ্যাত । এই কাপিক! হিমালয় মাশ্রয় করিয়া মআছেন। অনন্তর দেবী অস্থিক! 
পরম স্থমনোহর রূপ ধারণ কৰিলে, শুস্ত নিশুস্তের ভূতা চও ও মুগ্ড তাহা দর্শন করিয়!, শুস্তকে 
গিয়৷ বলিল; মহারাজ! অত্ীবন্থমনোহরা কোন রমণী হিমাচল উদ্ভাসিত করিয়া, তথায় বিরাজ 
করিতেছে । কেহ কখন কুত্রাপি সেন্ধপ উত্কষ্ট রূপ দর্শন করে নাই । অতএব অন্গ'রশ্বর ! 
সেই দেবী, কে, জাঞ্ছন এবং লইয়া আম্থুন। সেই চীর্কঙী বাস্তবিকই স্ত্রীগণ মধ্যে রত্বস্বরূপা। 
তাহার শরীব-প্রভায় সমুদায় দিক আলোঁকময়ী হইয়াছে। সে হিমাঁপয়ে এখনও রহিয়াছে । 
তাহাঁকে দর্শন করিতে আন্বা হউক । গ্রভো ! গঞ্জ ও অশ্বাদি যেকিছু মণিও রত্ব পরম্পর! 

ত্ৈলোকো প্রাপ্ত হওয়! যায়, সে সমস্তই এখন আপনার গৃহে আছে। আপনি পুরন্দ:রর 'নিকট 

হইতে গঞ্জরত্ব এরাবতকে আনয়ন করিয়াছেন। বৃক্ষরত্ধ পারিজাত ও অশ্বরত্র উচ্চৈঃশ্রবাঁও 
আপনার গৃহে বিরাজ করিতেছে। স্বয়ং পিতাঁনহের অধিক্কত রত্রভূত, হংসযুক্ত বিমানও আনয়ন 
করিয়া, আপনার অঙ্গনে রাখা হইয়ার্থে। ধনেশ্বরের অধিকৃত এই মহাপদ্ননাদক নিখিরত্বও 
আপনি আনয়ন করিয়াছেন। শ্বয়ং সরিংপতি আপনাকে এ অল্লানপঞ্কতা মাল! প্রদান করিয়া 
ছেন। যাহা কাঞ্চন,প্রসব করিয়া থাকে, সেই বরণের ছত্রও আপনার গৃহে আছে। পূর্বে 
যাহা গ্রীজাপতিয় অধিকারে ছিল, সেই এই স্তন্দন-রত্বও আপনার আয়ন্ত হইয়াছে। তত, 
আপনি যমের উৎক্রাস্তিদানায়ী শক্তিও আনয়ন করিয়াছেন। আর বরুণের পাশ ভবদীয় 
ভ্রাতার কর্গত হইয়াছে । তথ্বাতীত, তিনি সাগরসম্ভৃত অন্যান্ত সমন্ত রত্মঞ্জাতিও অধিকার 

করিয়াছেন । অগ্নি স্বকীয় দাহিকাশক্তি দ্বারা যে ছুইখান বস্ম রচনা ক:রয়াছেন, ভাহাও তিনি 
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আপনাকে দিয়াছেন। দৈতোন্্র! এইরূপ্ছ সমস্ত রত্বই আপনি আহরএ করিয়াছেন। আতঞএব 
কিজন্য এই কলাণী স্ত্রীরত্বকে গ্রহণ না করিতেছেন ? 

খধি কহিলেন, শুস্ত চণ্ড ও মুণ্ডের এই কণা কর্ণগোঁচর করিয়া, মহানগর স্ুগ্রীবকে দুতরূপে 
দেবীর সকাঁশে প্রেরণ করিল এবং বলিয়া দিল, স্থগ্রীব ! তুমি গমন করিয়া, আমার আদেশানুসাকে 
তাহাকে এই এই কথা বপিবে এবং যাহাতে সে সং্ীতিপহকাঁরে আগমন করে, তুমি শীঘ্ব 
তাঁহী করিবে। স্ুগ্রীব এই আজ্ঞা পাইয়া, দেবীর অধিষ্িত সেই অতিশোভন শৈলোদেশে 
গমন করিয়া, তাহাকে. মৃদু মধুর বাক্যে বলিতে লাগিল, দেবি! যিনি এখন ত্রৈলোঁক্যের পর- 
মেশ্বর, সেই দৈত্যেশ্বর শুস্ত আমাঁকে তোমার সকাঁশে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন । মেইজন্যিই 
তোমার সকাশে আলিয়াছি। তিনি সমস্ত স্থরগণকে নিঃশেষে জয় করয়াছেন | যক্ষ গন্র্ব 
রাক্ষলাদি কেহই তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পাঁরে না। ঠিনি যাহা বপিয়! দিয়াছেন, গুন। 
তিনি বশিয়াছেন, আমারই এই ত্রিভুবন। দ্েবগণও আশার বশীভূত। আমিই এখন ইন্দ্রাদি 
দেবগণের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রদত্ত যজ্তভাঁগ নকল একত্রে ভোগ করিয়া থাকি। ব্রৈলোক্যে 
যেসকল উরু রত্ব আছে, আমিই এখন নিঃশেষে তৎসমস্ত অধিকার করিতেছি। আমি 
দেবেন্রের বাহন গজরত্ব এরাবতকেও আত্মগত করিয়াছি । ক্ষীরোদসাঁগর মন্থন করিয়া, যে 
উচ্চৈঃশ্রবানামক মশ্বরত্ব উত্তত হয়, দেবগণ প্রণতিসহকারে তাহাও আমাকে সমর্পণ করিয়াছে। 
অয়ি, শোভনে ! দেব, গন্ধব্ব ও উরগবর্গ মধ্যে অন্তান্ত যে সকল রত্ব আছে, তৎসমন্তও 
খন আমার অধীন হইয়াছে । দেবি! তোমাঁকে সংসারে স্ত্রীরত্ব বলিয়া, আমাদের প্রত্তীতি 
জন্মিয়াছে। অতএব তুমি আমাদিগকে ভজনা কর। দেখ, আমরাই একমাত্র রত্বের ভোগ- 
কর্তা। অফ়ি চপলাপাঙ্গি! যেহেতু, তুমি রত্বত্বব্ূপা। সেইহেতু আমাকে অথবা আঁমার অন্তু 
উকুবিক্রম নিশুস্তকে ভজনা কর। আমার পরিগ্রহ হইলে, তুমি পরম প্রশ্বর্ধ্য ভোঁগ করিবে, 
ভুবনে যে খরশ্বর্ষ্যের তুলনা নাই । বুক্ধিলহকাঁরে এই সকপ বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া, আমার 
পরিগ্রহ হও। | 

খধি কহিলেন, সেই তদ্রারূপিণী ভগবতী দেবী ছূর্গা এই প্রকার অভিহিতা হইয়া, মনে মনে 
গন্তীর ভাবে হান্ত করিয়া, তাঁহাকে কহিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ | তুমি যাহা বলিলে, তাহার 
কিছুই মিথ্যা নহে শুস্ত ও ভাহার ভ্রাতা নিশুস্ত উভয়েই ত্রেলোঁকের অধিপতি । কিন্তু এবিষয়ে 
আমি যাহা 'গ্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাঁহা কিকূপে মিথ্যা করিতে পারি ? আমার বুদ্ধি অতি সামান্ত। 

তজ্জন্য পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমার প্রতিজ্ঞা এই, যে ব্যক্তি যুদ্ধে 
আমাকে জয় ও আমার দর্প বাপোহিত করিবে, এবং যে ব্যক্তি আমার গ্রতিবল হইবে, সেই 
আমাকে পরিগ্রহ করিবে। অতএব শ্ুস্তই হউক, আর নিশুস্তই হউক, এখাঁনে আগমন এবং 
আনারে জয় করিয়া, সত্বরে আমার পাঁণিগ্রহণ করুক। বিলম্বে আর প্রয়োজন নাই। 

দৃত কহিল, দেবি ! তুমি গর্বিত হইয়াছ। যাহাহউক, আমার সন্মুথে আর এরূপ বপিও না। 
দেখ,শুস্ত ও নিশুস্তের অগ্রসর হইতে পারে, ত্রিলোক্যে এমন পুরুষ কে আছে? দেবি! সমুদায় 
দেবগণ যখন একত্র হইয়াও, অন্তান্য সাঁমান্ত দৈত্যগণের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পাঁরেন না, তখন 
ভোঁমার স্তাঁয় একজন স্ত্রীলোক একাকিনী কিরূপে শুষ্ঠ ও নিশুস্তের সম্মুখে থাকিতে পারিবে ? 
অধিক কি, ইন্্াদি সমুদয় অমরগণ যে শুভাদির যুদ্ধে অবস্থিতি করিতে সমর্থ নহেন, তুনি স্ত্রী 
হইয়া, কিরূপে তাহাদের সন্মুবীনা হইবে । অতএব আমি বপিতেছি, তুমি শুস্ত নিশুস্তের পার্ে 
গমন কর। প্রার্থনা কর, তোমাকে যেন কেশাকর্ষণ প্রযুক্ত হতগোৌরবা, হইয়া, সীহাদের 
নিকট যাইতে না হয়। 

দেবী কহিলেন, দূত! স্বীকার করিলাম, তোমাদের শুস্ত ও নিশুস্ত উভয়েই অতিমাত্র বলী ও 

বীধ্যশালী | কিন্ত পূর্বে আমি না ভাবিয়! ও না! বুঝিয়া, গ্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এখন কি করিতে পারি। 



ষড়শীততম অধ্যায় । ১৮৫ 

অভএব.তুমি গমন কর। যাহা বপিলাম, আদর সহকারে সেই অন্গুররানকে ভাহা বিশেষ করিয়া 

ব্লিও। যাহা ভাল হয়, সে তাহা করিবে। 

ইতি সুগ্রীবসংবাদ নাম পক্কাশীতিতম অধ্যায়। 

ষড়শীতিতম অধ্যায়। 

শ্বধি কহিলেন, হুতীব দেবীর এই কথা শুনককা, অনর্ধপুরি ত হইয়া, টৈভায়াজকে গিয়া, 
বিস্তারপূর্ববক সমুদাঁয় বলিল। তখন অস্গুরপতি শুস্ত দূতের সেই বাক্য কর্ণগোচর করিয়া, ক্োধা- 

বিট হইয়া, দৈত্যাধিপতি ধৃত্রলৌচনকে কহিল, ধৃ়লোচন ! তুমি শ্বকীয় সৈস্বে পরিবেষ্টিত হইয়া, 

ববপূর্বক কেশীকর্ষণমহকারে তাহারে বিহ্বলা করিয়া, সত্বরে মর্দীয় গোচরে আনয়ন কর। 

যদি অপর কোন বাক্তি তাহার পরিজ্রাণ জন্ত তোমার বিরুদ্ধে অভ্যুতান করে) অমর, ঘক্ষ ব! 

গন্ধরর্ব হইলেও, তাঁহাকে বধ করিবে । 

ধাধি কহিলেন, ধূ্নলোচন এইরূপ আইজ পাইয়া, শীগ্ হষ্টিসহস্্র অন্থ্রটৈন্যে পরিবৃ্ হইয়া, 

ভ্রতপদে যাত্রা করিল । অনন্তর হিমাঁচলবাদিনী সেই দেবীকে দর্শন করিয়া, উচ্চ: শ্বারে বলিতে 

লাগিল, তুমি শুশ্ত নিশ্ুস্তের নিকট গমন কর। যণি তুমি প্রীতিপূর্বক তাহাদের নিকট না যাঁও, 

তাহাহইলে, আমি বলপূর্ক কেশাকর্ষণসহকারে তোমারে বিহ্বলা করিয়া, লইয়া যাঁইব। 

দেবী কহিলেন, তুমি বলবান্) তাহাতে মাবার বলবেষ্টিত হইয়া, বঙ্ষশালী দৈতারাজ কর্তৃক 

প্রেরিত হয়া । অত এব আমাকে বদি বলপূর্বক লইয়া যাও, তাহাতে আমি কি করিতে পারি ? 

ধধি কহিলেন, ধূত্রংলাঁচন এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, যেমন অভিমুখে ধাবমান হইল, 

তেমনি দেবী এক হৃষ্কারেই ভাহাকে তখনি ভন্ম করিয়া ফেলিপেন। তত্দর্শনে বিপুল অন্থুর- 

সৈন্ত কুদ্ধ হইয়া, তাহার উপরি রাশি রাশি শক্তি, পরশ্বধ ও ন্মতীক্ষ দায়ক সমস্ত বর্ষণ করিতে 

লাঁগিল। তখন দেবীর স্ববাছন মুগরাজ রোধরে সটাচ্ছটা কম্পত করিয়া, অভীব ভৈরব রবে 

অস্থুরসেনার উপরি পতিত হইল এবং কাহাকে কর প্রহারে, কাহাকে তৃগুপ্রহারে, কাহাকে 

অধরপ্রহারে ও কাহাঁকে বা পাদগ্রহারে সংহার করিয়া, নথর-গ্রহারপুরঃসর অন্ান্ত স্বমহান্ 

অনুরগণের কো কর্ণ বিপাটত, তলপ্রহারে কাহারও বা মন্তক মকণ পৃথক্রুত, কাহার 

কাহার বাহু ও শির ছেদ্দিত এবং কম্পিত কেশরে কাহারও কোষ হইতে রুধির পান করিতে 

শাঁগিল। সেই মহাগ্রাণ কেশরী অতিগীত্র রোবাবিষ্ট হইয়া, ক্ষণমধ্যেই ভাদৃশ বিপু অনুরটসত্ত 

ক্ষয় কারয়া ফেলিল। 

এদ্দিকে দেবী কর্তৃক ধূমলোঠন নিহত ও তদীয় বাহন কেশরী কর্তৃক সমুদায় সৈম্য ক্ষয়িত 

হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া, দৈতাপতি শিস্ত রোধাবিষ্ট হইয়া, স্ক/রত অধরে ও মুণ্ড উচ্চয়কে 

আজ্ঞা করিল, হে চগ্ড! হেমুণ্ড! তোমরা উভয়ে সুবিপুল সৈস্তে পরিবেষ্টিত হইয়।। তথাক্গ 

গমন করিয়া, সত্বরে সেই বামারে আনয়ন কর। তাহারে কেশে আকর্ষণ, না হে, বন্ধন করিয়া, 

আনিবে। যদি যুদ্ধে তোমাদের সংশয় উপস্থিত হয়, তাহাতে ও নিবৃত্ত হইবে না। সমুদাঁয় অন্থর- 

সৈন্ঠ মিপিয়া, যাবতীয় আঘুধ-গ্রয়োগপুর:সর তাহারে সংহার করিও। তাহার বাছন গিংহ বিনি- 

পাঠিত হইলে, মেই মগ্িকাকে বন্ধন করিয়া, শীত্র আমার [নকট লইয়া আদিবে। 

ইতি ধুক্রলোচনবধ নাম ষড়শীঠিতঘ অধ্যায় 

২৪ 



সপ্ত।শীতিতম অধ্যায় । 

থাঁষ কহিলেন, আঁজ্ঞামাত্র চণ্ড ও সুগুপ্রমুখ দৈত্যগণ চতুরঙ্গিণী বাহিনী মমভিব্যাহারে স্ব 

আঁয়ুধ উদ্যত করিয়া, প্রস্থান করিল। দেখিল, (দ্রবী ভতগবত্তী শৈলুরাজ হিমালয়ের কাঞ্চনময় 

সুবিশাল শৃঙ্গে সিংহের উপরি সহান্ত আস্তে বিরাজ করিতেছেন । তাহার! ক্বাহাকে দর্শন করিয়া, 

উদ্যম গ্রাকাশপুরঃসর তাহাকে গ্রহ ণ করিবাঁর উপক্রম করিল। অন্তান্টেরা ধমুঃ ও খড়গ আকর্ষণ 

পূর্বক ধারণ করিয়া, তাহার সমীপস্থ হইল । তন্দর্শন দেবী অ্থকা তাহাদের প্রতি অতিমাত্র রোষ 
প্রকাশ করিলেন। কোপবশতঃ তদীয় বদন তৎক্ষণীৎ কাঁলীবর্ণ হইয়া গেল। পরক্ষণেই তাহার 
ক্রকুটিকুটিল ললাটফলক হইতে দ্রুতবেগে করালবদন1 কাঁদী বিনিষ্্াত্তা হইলেন। ত্বাহার 
হন্তে অসি, পাঁশ ও বিচিত্র খষ্টাঙ্গ। তাহার বিভূষণ নরমাল | তাহার পরিধান ব্যাপ্চার্ম। তাহার 
শরীরের মাংস শুফ। তাহার দৃগ্ঠ ও ক্বভাব উভয়ই অতি ভয়ানক। তাহার বদনমণ্ডল অতীব 

বিশ্তৃত। তাহার জিহবা লোৌল লোঁল করিতেছে ৷ তজ্জন্ত তাহারে দেখিলে, অতিমাত্র ভয় জন্মে। 

তাহার দেহ মপ্লভাবাপন্ন ও লোঁচনযুগল রূক্তবর্ণ এবং তাঁহার গভীর গর্জনে সমুদায় দিআমণ্ডল 

পরপুরিত হইয়াছে। তিনি সবেগে দৈত্যসৈস্তে নিপতিত হইয়া, মহাস্গুর সকলকে নিপাঁতিত ও 

সেনা সকলকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । হস্তী সকলকে তাহাদের পার্ষিরক্ষক, অন্কুশধারী ও 
ঘণ্টামমেত এক হস্তে সবলে গ্রহণ করিয়া, মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সারধির 
সহিত রথ ও অশ্বের সহিত যোধদিগকে বক্ত,মধ্যে প্রবেশিত করিয়া, সকলের অতিমাত্র-তয়- 
সমুদ্তাবনসহকারে দশন দ্বারা চর্ধণ করিতে লাঁগিলেন। কাহাকে কেশে, কাহাঁকে গলদেশে, 

কাহাকে বা পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া, বিমর্দিত করিতে প্রবৃত্তা হইলেন । অস্থুরেরা যে সমস্ত 
শন্ত্র ও মহান্ত্র সকল মোচন করিল, তৎসমন্ত মুখ দ্বারা গ্রহণ করিয়া, দন্ত দ্বার মথিত করিয়া 
ফেপিলেন। সেই মহাবল ও মহাঁপ্রাণ অস্থরগণের সমুদায় সৈম্তই তিনি মর্দন ও অন্াপ্ত অস্থুর- 

'দিগের কাহাঁকে ভক্ষণ ও কাহাকে বা তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কাহাকে অপির 

আঘাতে নিহত ও কাহাকে বা খড্গের অগ্রভাগ দ্বারা তাড়িত করিতে লাগিলেন। অস্থরের! 

তাহার দস্তাঁগ্রে অভিহত হইয়|, যুমভবনে গমন করিল। ক্ষণমধ্যেই অস্থরদিগের সেই স্ুবিপুল 
সন্ত নিপাতিত হইল । | 

তদ্বর্শনে চও অতিভীষণ! ভীমলোচনা সেই কালীর অভিমুখে ধাবমান হইয়া, অতীৰ ভয়ঙ্কর 

শরদমূহ বর্ষণ ও মুণ্ড সহস্র সহস্র চক্র ক্ষেপণ-পুরঃদর তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল । সেই বছদংখ্য চক্র 
দেবী কালীর মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া, মেধমধ্যে প্রবিষ্ট সুর্ধযবিস্বসমূহের ন্তায়, বিরার্জমান হইল। 
তখন তিনি অতীব রোধাম্বিতা হইয়!, ভয়ঙ্কর গর্জনস্হকারে হান্ত করিতে লাগিলেন । তাহাতে, 

তাঁহার করাল বদম-বিবরের অস্তর্ধন্তী ছুর্নিরীক্ষা দশন প্রতায় তদীয় কলেবর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। 

তখন তিনি মহাপিংহে আরোহণ করিয়!, চণ্ডের প্রতি ধাবমাঁনা হইলেন: এবং তাহার কেশপাশ 

গ্রহণ করিয়া, অমির আঘাতে মস্তক ছেদন করিয়া ফেশিলেন। চগকে নিপাতিত হইতে দেখিয়া, 

মুণ্ড তাহার প্রতি যেমন অভিধাবিত হইল, তিন ততক্ষণে রোষভরে খঞ্গোর আঘাঁতে তাহাঁকেও 

ভূপাতিত করিলেন। চণ্ড ও মুণ্ড উভয়েই অতিমাত্র বীধ্যবিশিষ্ট । তাহারা উভয়েই নিপাতিত 
হইপ, দর্শন করিয়া, হতাঁবশিষ্ট সৈন্লের! ভয়াতুর হইয়া, যাহার যে দিকে ইচ্ছা, পলায়মান হইল। 

তখন কালী মুণ্ডের সহিত চণ্ডের শির গ্রহণ ও চণ্ডিকার নিকট গমন করিয়া, প্রচ অষ্টহান্ত সহ" 

কারে বপিতে লাগিলেন, আমি চণ্ড ও মুণ্ড উভয়কে মহাপশুরূপে আপনার নিকট উপহার 

দিতেছি। আধানি শ্বয়ং যুদ্ধযজ্তে গুভ্ভ ও নিশুস্তকে বধ করিবেন। 



৯ র্ 

অফ্টাশীতিতম অধ্যায়। ১৮৭ 
খধি কহিলেন, কলাণী চণ্তিকা মহাস্থর চণ্ড মুণ্ডকে আনয়ন করিতে অবলোকন করিয়া 

মধুর বাঁকো কাঁপীকে কহিলেন, দেবি! যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ড উভয়কে গ্রহণ করিয়া, জামার 
নিকট আপিয়াছ, সেইহেতু সংসারে চামুণ্ডা নামে ফ্মাথাতা। হইবে। 

ইতি চগ্ডমুণ্ডবধ নাম সপ্তাতিভম অধ্যায়। 

০ 

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়। 

খধি কহিলেন, চও্ড নিহত, মুণ্ড বিনিপাঁতিত এবং বল দৈন্ত ক্ষয়িত হইলে, গ্রতাপবান 
অন্থরেশ্বর শুস্ত রোৌষপরীত চিত্তে সমুদয় সৈন্যকে যুদ্ধসচ্জা করিতে মাঁদেশ করিয়া, কহিতে লাগিল, 
অদ্য ষড়শীতি দৈত্য চতুরঙ্গবলে পরিবৃত ও অস্ত্র শস্কে সুদঙ্জিত হইয়া, যুদ্ধার্থ গমন করুক। কু 

বংশীয় চতুরশীতি দৈত্যও স্বকীয় সৈন্য মমভিবাহাঁরে বহির্গত হউক । তত্টিন্ন, কোটিবীপ্যবংীয় 
প্শশৎ অনুর এবং ধৌশ্বংশীয় শত জন দৈতা আঁমাঁর আদেশে অভিনির্ধাগ করুক। কালক, 
দৌহ্ত, মৌর্ধ্য ও কাঁলকেয়নামক অনথর সকলও মদীয় নিদেশাহথদারে সন্বরে যুদ্ধসজ্জায় প্রবৃত্ত 
হউক। গুপ্তের আজ্ঞা অঠি ভয়ঙ্কর । কাঁহাঁরই লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা নাই। এইপ্রকার আদেশ 
করিয়াই, শ্বয়ং বহুস্হস্্র মহাঁসৈন্তে পবিবৃত হইয়া, বহির্নির্যাণ করিল । 

এদিকে, চণ্ডিকা অতিভীষণ সেই অস্ুরসৈন্তকে আপিতে দেখিয়া, ধনুটগ্কারসহকাঁরে রোদো- 
রন্ধ, প্রপূরিত করিলেন। তখন তীহার সিংহও অতীব মহানাঁদে গঙ্িয়া উঠিল। অস্থিকা সুগভীর 
ঘণ্টাধবনি করিয়া, সেই গর্জন আরও বর্ধিত করিয়া দিলেন। ধনুষ্টঙ্কার, সিংহ ও ঘণ্টা এই তিনের 
শর্কে সমস্ত দিক্ আপুরিত করিয়া, দেবী কাঁলী বদনব্যাদানপুরঃসর এরূপ ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে 
লাগিলেন, যে, তাহাতে সমুদাঁয় শব্ধই ভিরন্কত ও বিশ্বত্হ্গাণড অভিভবগ্রন্ত হইগ্প। দৈত্যসৈন্তেরা 
সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া, রোঁষবশ হইয়া, দেবী, সিংহ ও কাঁপী সকলকেই চতুর্দিকে বেষ্টন 
করিয়া ফেপিল। 

' রাজন! এই অবসরে অন্থরগণের বিনাশার্থ, ব্রহ্ধা, বিষ মহেশ্বর, কার্তিক ও ইন্ত্র ইাদের 
অতীববীর্যযবলশালিনী শক্তি সকল শরীর হইতে বিনিক্ষান্তা হইয়া, সেইরূপেই চগ্িকার নিকট 
গমন করিলেন । যে দেবতার যেপ্রকার রূপ, ঘেপ্রকার ভূষণ ও যেপ্রকার বাহন, তাহার সেই 

শস্ি তদ্বৎ ভাঁবেই অস্গুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তথায় সমাগত হইলেন । ব্রহ্মার শক্জি 
ব্রাঙ্ধণী নামে বিখ্যাতা। তিন নক্ষস্থত্র ও কমগ্ুলু ধারণ করিয়া, হংসঘুক্ বিমানে তথায় আগমন 
করিলেন। মাহেশ্বরী শক্ত বৃষভে আরোহণ ও উৎকৃষ্ট ত্রিশূল ধাঁরণ করিয়া, সমাগতা হইলেন। 

তাহার হস্তে স্থবৃহৎ সর্পবলয় এবং শেখরদেশে চন্ত্ররেগা বিভৃষণ। গুহকপিণী কৌমারী.শক্তিহস্তে 
ময়ূরবাহনে অন্থরগণের দহিত যুদ্ধার্থ অভ্যাগতা হইলেন । বৈষ্ণবী শক্তি গরুড়ের উপরি অবস্থিতি 

করিয়া, শঙ্খ, চক্র. গদ1, শার্গ ও খড়াহন্তে আগমন করিলেন। হরির যে শক্তি অনুপম যজ্জ- 

বরাহমূষ্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি বারাহীরূপে সমাগতা হইলেন। নূমিংহের শক্তি নারসিংহী 
সদৃপ বগু পরিগ্রহ করিয়।, সটাক্ষেপে নক্ষত্রদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কারয়া, তথায় পদার্পণ 
ক'রলেন। ইন্দ্রের শক্তি শ্রী, ইন্দ্রের ন্যায়, বন্ত্রহস্তে গলরাজের উপরি, অধিষ্ঠানপূর্বক সহ 

লোচন বিশ্কারণ করিয়া, যুদ্ধার্থ অভ্যাগতা হইলেন। | 
অনন্তর স্বয়ং ঈশান উল্লিখিত দেবশক্তিসমূহে পরিবৃত হইয়া, চণ্ডিকাকে কহিতে লাগলেন, 

আমার প্রতি গ্রীতিবশতঃ ভুমি আশু অহ্থরদিগকে সংহার কর। তখন দেবীর শরীর 

হইতে অতিভয়ঙ্কর। মতি প্রচণ্ড চ্ডিকা শক্তি বিনিক্ষাত্তা হইগেন। শত শত শিবা তীহাও 



১৮৮ মার্কগেয় পুরাণ। 

চতুর্দিকে শব করিতে লাগিল। অনস্তর সেই অপরার্জিতা চগ্ডিকা ধূমের ন্তায় বর্ণশীলী- জটাভুট- 
ধারী মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্! আঁপনি দূত হইয়া, শুস্ত নিশুস্তের নিকট গমন করুন এবং 
সেই অতিগর্কিত দানবদ্ধয়কে ও যুদ্ধার্থ তথায় সমুপস্থিত অন্যান্ত দানবদিগকেও বলুন, ইনু 
ত্রৈশোকে,র অধিপঠি হউন; দেবগণ হবির্ভোজন করুন এঝুং যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছ। হয়, 
তাহাহইলে, তোমরা মকলে পাতালতলে প্রয়াণ কর? আর, ধদি বণ্দর্পবশতঃ যুদ্ধ করিতে 
অভিশাষী হও, তাহাহইল্ আগমন কর। আগার পার্খচারিণী ,এই শিব। সকল তোঁমাঁদের 
মাংস ভোন্গন করিয়া, তৃপ্তি লাভ করুক। যেহেতু, স্বয়ং শিব দেবীকর্তক' দৌত্যে নিযুক্ত 
হইলেন, সেইহেতু, তীহার নাম তদবধি মংপাঁরে শিবদূততী বশিয়া, বিখ্যাতি লাঁভ করিয়াছে। 

কাত্যায়নীর এই কথা শুনিয়া, সেই সকল মহাস্থুর অমর্ষপুরিত হইয়া, তাহার সান্নিধ্যে গমন 
করল। অনন্তর অতিমাত্র বন্ধিত অমর্যভরে প্রথমেই অশ্রে তাহার উপরি রাশি রাশি শর, 
শক্তি ও খাটি বর্ষণ করিতে লাঁগিল। তিনিও ধনুষ্্কারপহকারে সুবিপুল শরসমূহ প্রয়োগ 
করিয়া, তাহাদের প্রেরিত তত্ব বাঁণ, পরশু, শুল ও চক্র সকল অবঙীলারুমে ছেদন করিয়া 
ফেপিলেন। এ দময়ে কালী অস্থুরদিগকে শুল গ্রহারে বিদারিত ও খষ্টাঙ্গের আঘাতে বিমর্দিত 
করিয়া, অগ্রে অগ্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ত্দর্শনে ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্গাণী ইতস্ততঃ ধাবমান 
হইয়া, তত্তৎ-স্থানস্থিত অন্রদিগকে কমণগ্ডলুস্থ জলক্ষেপ সহকারে হতবীর্ধ্য ও হহতেজ করিতে 
আরম্ত করিলেন এবং মাহেখরী ঠিশৃল দ্বারা, বৈষ্ঞবী চক্র দ্বারা ও অতিকোপন! সেই কৌমারী 
শক্ষি ছারা তাহাদিগকে নিহত করিত গ্রবৃভা হইলে, এ্রন্ত্রীর প্রয়োজিত বজের আঘাতে বিদা- 
রিত হইয়া, শত শত দৈত্য ও দাঁনব রাশি রাশি শরবর্ষণ করত, তৃপুষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল । 
তদর্শনে দেবী বারাহী অন্্রদিগ:ক তৃও গ্রহা'রে বিনষ্ট, দবস্টীগ্রথাতে ক্ষাতহাদয় এবং চক্র প্রহারে 
বিদারিত করিয়া, নিপাঁঠিত করিতে আরম্ভ করিলে, নারসিংহী সুগভীর গঞ্জনে সমুদায় দিক্ ও 
সমুদায় মাকাশ গ্রাতিধবনি ত ও অন্যান্য মন্থরদিগকে খর-নথর-প্রহারে বিদারিত করিয়া, ভক্ষণ কর ত, 

সমবাঙ্গনে বিচরণ করিতে লীগিলেন। তথন শিবদৃতী প্রচণ্ড অট্রহাপ সহকারে অন্থরদিগকে 

বিমোহিত করিয়া, ধরাতলে নিপাতিত করত ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
এইরূপে মাতৃকাগণ জুদ্ধ হইয়া, বিবিধ অভ্যুপায় সহকারে মহাস্থুর সকগকে বিমন্দিত করিতে 

আরম্ভ করিলেন, দর্শন করিয়া, দৈত্যসৈনিকেরা পলগায়মান হইল । মহান রক্তবীজ, তাহা- 
দিগকে মাতৃগণ কর্তৃক মন্দিত হইনা, পণার়ন করিতে দেখিয়া, রোষতরে যুদ্ধ করিবার জন্ঠ 
অভিযান কর। তাঁহার শরীর হইতে যেমাত্র একবিশ্দু রক্ত ভূখিতে পতিত হয়, তৎক্ষণাৎ 

তাহার সমপরিমাণ অন্যতর অস্ত্র মেদিনী হইতে সমুৎপতিত হইয়া থাকে । এইজন্য তাহার 
নাম রক্তবীঙ্গ। সেই মহান্থুর রক্তবীজ গদাপাপি হইয়া ইন্দ্রশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। 
তখন এন্্রী শক্তি স্বকীয় বাজের সহায়তায় রক্তবীজকে তাড়িত করিলেন, বজে আহত হইবামাত্র 
তাহার শোণিতআাব হইতে লাগিল । তৎক্ষণাঁ রক্তবীজের অন্নবপ রূপ ও পরিগাঁণ বিশিষ্ট 
যোধ সকণ প্রাহ্ন্তি হইল । তাহার শরীর হইতে যত রক্তবিন্দু পতিত হইয়াছিল, তত পুরুষ 
জন্মগ্রহণ করিগ। তাহারা সকলেই তাঁহ।র সমান বীর্ধ্য, বল ও বিক্রম সম্পন্ন। সেই রক্তসমুত্তত 
পুরুষগণও তৎকাঁলে অত্ুযুগ্র শন্ত্রপাত সহৃকা.র অতীব ভয় সমুস্বীবন করিয়া, মাতৃকীগণের 

সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । পুনয়ায় বজ্জাঘাতে রক্কবীদের শির যেমাত্র ক্ষত হইয়া, ঘবক্ত বিনিঃ- 
সরণ করিল, তৎক্ষণাৎ -সহত্র সহত্র পুরুষ প্রানভূতি হঈল। এসময়ে বৈষ্ণবী শক্তি তাহারে 

চক্রের আখাঁত করিলে, প্রন্ত্রী সেই অগুরেশ্বরকে গদ! সহাঁয়ে আহত করিলেন। জনস্তর বৈষ্ণবীর 
চক্রার্থাতে বিদারিত হইয়!) অন্তরের রুধিরভ্রাব হইলে, তাহা হইতে তত্প্রমাঁণ মহাস্তুর সকল সমুৎ” 
পল্ন হইয়া, সমুদায় সংসার পরিবাপ্ত করিণ তখন বারাহী অন্ধ হ্বারা, ফৌমারী শক্তি দ্বারা ও 
মাহেখরী ্িশুল দ্বারা রক্তবী্গকে আঘাত করিপে, সে কোপসমাধিষ্ হয়া, তাহাদের সকলকেই 
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গদার ছারা পৃথক্ পৃথক্ প্রশিধাত করিলু। বহুবিধ শৃঙ্গ ও শক্তি প্রভৃতির আঘাতে তাঁহার শরীর হইতে তৎকালে যে রক্তরাশি পঠিত হইল, তাঁহাহইতে, শত শত অনুর পন্নগ্রহণ করিল। 

এ সকণ রক্তসন্তৃত অন্থুরে সমুদয় জগৎ বাঁধ হইলে, দেবগণ নিরতিশয় ভীত হইয়৷ উঠি, 
লেন। দেবগণ বিষ হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, চণ্ডিকা সত্বরে কাণীকে কহিলেন, অয়ি টামুণ্ডে! 
তুমি বদন ব্যাদিত কর। আমীর শস্ত্রপাতে যে দকল রক্তবিন্দু সমুন্তুত ও সেই রক্তবিদ্দু হইতে 
যে সকণ রক্তবীজ উৎপন্ন হইবে, তুমি সবেগে এই বাঁদিত বদন ঘাঁরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে 
আরম্তকর। এইরপে তুমি রক্ত ও রক্ত হইতে সমুৎপন্ন মহাঁনুর মকলকে ভক্ষণ করত, সংগ্রামে 
বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হও। তাহাহইলেই, এই দৈত্য ক্ষীণরক্ত হইয়া, ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। আর 
তুমি মেই উগ্রপ্রক্কৃতি অস্থর“দগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ত করিলে, অন্তান্ত রবী কল আর 
উৎপন্ন হইবে না। 

(দেবী চামুগ্ডাকে এইরূপ কহিয়া, রক্তবীজকে যেমন শূলের আঘাত করিলেন, কাশী তেমনি 
তাহার শোণিত ব্যাদিত বদনে ধারণ করিয়া ফেলিলেন। তখন রক্তবীজ চামুণ্ডীকে গদার 
আঘাত করিল। কিন্ত তাহাঁতে তাহার অল্পগাত্র বেদনাও উদ্ভূত হল না। এদিকে তাহার 
আহত দেহ হইতে ভূরিপরিমাণ রক্ত বিনিংস্ত হইল । যে যে স্থানে সেই রক্ত পড়িল, চামুণ্ডা সেই 
মেই স্থানেই তাহা ব্যাদিত বদনে পান করিয়া ফেপিলেন। রক্ত হইতে তীহাঁর মুখে যেষে 
রন্তবীজ উত্তত হইল, চীমুগ্ডা তাহাঁদিগকেও ভক্ষণ ও তাহার শোঁণিত পান করিলেন। চামুণ্ডা 
রূপে তদীয় শোণিত পানে প্রবৃত্তা হইলে, দেবী কৌধিকী শুল, বজ্জ, বাণ, খড়গ ও খষ্টি প্রহার 
পুরঃসর তাহাকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজন! এইরূপে রাশি রাশি শস্ত্রে সমাহত 
হইয়া, সেই মহাম্থর রক্তবীজ রক্তশূন্ত হইয়া, তৃপৃষ্ঠে পতিত হইল। নৃপ! তদর্শনে ত্রিদশগণ 
অতুল হর্য লাভ করিলেন এবং তাহাদের শক্তিবূপা মাতৃকাগণও রক্তমদে উদ্ধতা হইয়া, নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। 

ইতি রক্তবীজবধ নাম অষ্টাীতিতম অধ্যায়। 

(উস পপ 
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রার্জা কহি“লন, ভগবন্! আপনি দেবী চণ্ডিকার এই রক্রবীষ্বধ-ঘটিত বিচি চরিত- 
মাহায্ম্য কীর্তন করিলেন। রূক্তবীঙগ নিপতিত হইলে, অতীবকোপনশ্বভাব শুস্ত ও নিশিস্ত 
কি করিয়াছিল, পুনরায় তাঁহ। শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। 

খষি কহিলেন, রক্বীজ নিপাতিত ও অন্যান্য অন্ুরগণ যুদ্ধে নিহত. হইলে, শুস্ত ও নিশুস্ত 
অতুল কোপের বশীভূত হইল। নিশুস্ত সেই স্ুবিপুল সৈম্তকে হগ্ঘমান অবধোকন করিয়া, 
অন্যহর মুখ্য অন্গুরসেনার সহিত যুদ্ধীর্থ যাত্রা করল। তখন তাহার অগ্রে, পৃষ্ঠে ও উদয় পারে 

মহাসুর নকল রোধাবিষ্ট হইয়া ওষপুট সন্দ্ট করিয়া, দেবীকে বিনষ্ট করিবার জন্ত গমন করিতে 
শাগিল। মহাবীর্ধা শুভও স্বকীয় সৈন্ে পরিবৃত হইয়া, রোষভরে মান্ৃকাগণের সমভিব্যাহারে 
সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, চণ্ডিকারে সংহাঁর করিবার জন্য সমাগত হইল। অনন্তর দেবীর সহিত 
উন্ত ও নিশুপ্ত, বর্মমাঁণ' মেঘছয়ের নায়, শরবৃষ্টি সহকারে যুদ্ধ আরম্ত করিগগ। দেবী চণ্ডিকা 

শরনিকর-প্রয়োগপুরঃর মত্বরে তাহাদের বাণ সনস্ত ছেদন করিয়া, পুনরায় শরসমূহমোচন- 
পূর্বক তাহাদের সর্ধাঞ্ধ বিদ্ধ করিলেন। তখন নিশুস্ত নিশিত খড় ও সুনরগ্রভাশাপী চর্ম 
গ্রহণ করিয়া, দেবীর বাহন পিংহের মন্তকে আঘাত করিল। বাহন শাহত হইলে। দেবী ক্কুরপ্র- 



১৯৪ মার্কগেয় পুরাণ । 

প্রহার সহকারে সত্বরে তাহার সেই খড়ী ও অষ্টচ্জবিশিষ্ট চন্দ ছেদন করিয়াদিলেন। চর্দ ও খড়া 
ছিন্ন হইলে, অন্গর শক্তি নিক্ষেপ করিল। ত্র শক্তি যেমন অভিমুখে আসিল, দেবী তেমনি 
চক্রের মাঘাতে তাহা ছুই খণ্ড করিলেন । তখন নিগুস্ত ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, শৃল গ্রহণ করিলে, 
দেবী মুষ্টিগ্রহার দ্বারাঁ্ঈ নিকটে আগত সেই শুল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। দর্শনে অনুর গদা 
আবিদ্ধ করিয়া, চণ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপ করিল । দেবী ত্রিশৃল দ্বারা তাঁহাও ছিন্ন ও তন্মভাঁবা- 
পর্ন করিলেন। তখন দৈত্যপঠি পরশু হস্তে আগমন করিলে, দেবী শরপরম্পরার আঘাতে 
তাহাকে ভূমিতলে নিপা তত করিলেন। 

ভীমবিক্রম ভ্রাতা নিশুস্ত ভূশিসাং হইলে, শুস্ত মতিমাত্র কুদ্ধ হইয়া, দেবী অন্বিকাঁকে বধ 
ক'রবার জন্য প্রয়াণ করিল। তাঠাঁর আট হাঁত। তাহাদের তুলনা হয় না। সে প্রতোক হান্তেই উৎ. 
কুট আমুধ সকল গ্রহ ৪ অদ্কাচ্চ রখে আরোহ্ণপূর্বক সমুদয় আকাশ বাপ করিয়া শোভমান 
হইল। তাহাকে আপিতে দেখিয়া, দেবী শঙ্খধ্বনিসহকাঁরে অতীব ছুঃসহ্ ধনু্টস্কারে প্রবৃত্ত 
হইলেন এবং ন্বকীয় ঘণ্টাধবণনতে দিক্ সকল প্রপূরিত করিয়া, সমস্ত দৈত্যসৈন্তের তেজ; 

ংহরণ করিতে লাগিলেন। তদদর্শনে সিংহ মহানাঁদে গর্জন করিয়া উঠিল। তাহাতে দিক্, 
বিদিক্, আকাশ, পৃথিবী সমস্তই পরিপৃরিত হইল এবং মদমত্ত মাত্গ সকলের অহঙ্কারগর্ব চূর্ণ 
হইয়া গেল। তাহার! ভয়ে শুগড গুটাইয়া, পলাইতে লাগিল। তখন কাঁলী আকাশে উৎপন্তন- 
পূর্বক করাঘাঁতে পৃথিবীকে আহত করিলেন। তীয় আঘাঁতশবে পূর্বোক্ত ঘণ্টাধ্বনি প্রভৃতি 
সমুদয় শবই তিরোহিত হইয়া গেল। এসময়ে শিবদৃত্তী অটুট্ট হাসিয়া! উঠিলে, তীহার সেই 
অশিব রবে অন্থর সকল তঁসযুক্ত ও তদ্দর্শনে শুস্ত অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইল। দেবী তাঁহাকে 
বপিতে লাগিলেন, ছুরাত্মন! থাঁক, থাঁক। তচ্ছবণে দেবগণ আকাঁশে থাকিয়া, দেবীর জয় 
হউক, বপিয় উঠিলেন। তৎকালে শুস্ত সবেগে আগমন করিয়া, রাশীরুত অগ্নির ন্যায় দৃষ্ঠাসম্পন 
এক শক্তি প্রয়োগ করিল। চতুর্দিকে শিখা সকল সমুখিত হওয়াতে, উহা! অতিগাঁত্র ভয় সমুদ্তাবন 
করিতে লাগিল । দেবী মহোক্কা প্রয়োগ করিয়া, সেই শক্তিকে আগমনসময়েই নিরস্ত করিলেন । 
রাজন্! শুস্ত তদর্শনে সিংহের ন্যায় গতীর গর্জন বিসর্জান করিয়া, লোকক্রয়ান্তর পরিপুরিত 
করিল। "তখন দেবীর পক্ষ হইতেও বজপাঁতোপম ভয়ঙ্কর শব্দ প্রাঁছুভূর্ত হইয়া, সেই শব্দকে 
পরাহত করিল। এ সময়ে দেবী ও শুস্ত উদ্তয়েই শত শত ও সহস্র সহম্র ভয়ঙ্কর শর প্রয়োগ 
করিয়া, পরম্পরের (প্রেরিত বাণপরম্পরা' ছেদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবী ক্ুদ্ধা হইয়া, 
তাহাকে শূলের আঘাঁত কয়িলেন ৷ সে সেই আঘাতেই মুচ্ছিত হইয়া, ধরাতলে পতিত হইল । 

এ সময়ে নিশুস্ত চেতনা লাভ করিয়া, কাঁন্ুক গ্রহণ ও শর সকল প্রয়োগ করিয়া, দেবী, 
কাপী ও পিংহ তিন জনকেই সমকাল মাহত করিল এবং পুনরায় অযু বাঁ আবিষ্কৃত করিয়া, 
একবারে অযুত-চক্র-প্রয়ৌগপুর্ধক দেবী চণ্ডিকাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেপিল। অনস্তর দৈতাদেনা- 
সমূহে পরিবৃত হইয়া, দেবীকে বধ করিবার জন্য অভিধাঁবন করিল। চগ্ডিকা স্ুশাণিত খভা দ্বার 
আগমনসময়েই আস্ত তাঁহার গদা ছেদন করিয়। দিলেন। তখন দৈত্য শূল গ্রহণ করিল । অমরারি 
নিশুস্ত «ইরূপে শুলগহণ করিয়া, সমাগত হইলে, দেবী সবেগে স্বীয় শূল আবিদ্ধ করিয়া, তাহার 
হৃদয় বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। শুলাঘাঁতে বিদ্ধ হইবামাত্র, তাহার হৃদয় হইতে আর এক মহাবণ 
মহাবীর্যয পুরুষ, তিষ্ঠ, এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ পুরঃসর বিনিংস্থত হইল । নিশ্রামণনমকালেই 
দেবী উচ্চঃস্বরে হান করিয়।, থড্গোর আঘাতে তাহার মস্তক ছেদন করিলে, তৎক্ষণাৎ দে 
ভূমিতে পতিত হইল। তখন সিংহ ভয়ঙ্কর দংঘ্রাপ্রহারে শ্রীবাদেশ ছিন্ন কয়া, অস্ুরদিগকে 
ভক্ষণ করিতে আরন্ত করিলে, কালী ও শিবদুতীও তদন্থুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । এ দয 

দেবী কৌমারী শক্তি প্রয়োগপূর্ববক অন্তান্ত অস্থুরদিগকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে আরম্ত করিণে, 
তাহার! পলায়ন করিল । এদিকে দেবী ত্রদ্ধাণী মন্ত্রপৃত মলিল দ্বার! অনেকানেক অস্গুরকে নিরাধঃ 



মবতিতম ঘধ্যায়। ১৯১ 

& মাহেশ্বরী ত্রিশ্লগ্রহারে বিদা রত করিয়া, অনেককে ভূপাতিত, বারাহী তুণ্ডের আঘাতে অপ- 
রাপর অস্থরদিগকে চূর্ণীকৃত ও বৈষ্ঞবী চক্রের আঘাতে অনেককে থণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলিলেন। 
তথ্থা্তীত, প্রন্জীর হস্তাগ্রবিমুক্ত বজ্র মাঘাঁতে অন্যান্য অনেক অসুর ধরাশায়ী হইল এবং কালী, 

শিবদূ্তী ও পিংহ এই তিন জনে অনেক অস্থুরকে একেবারে খাইয়া ফেপিলেন। অবশিঠের। কেহ 

বিনষ্ট ও কেহবা! গ্রাণভয়ে যুদ্ধস্থল হইতে পলাঁয়মান হইল। 

ইঠি নিশুষ্তবধ নাম একোননবতিতম অধ্যায়। 

সিসি 

নবতিতম অধ্যায় ! 

খধি কহি'লন, প্রাণদম ভ্রাতা নিশ্ুস্তকে নিহত ও দৈনা সকলকেও হগ্ঠমান অবলোকন করিয়া, 

্ত ক্রোপভরে দেবীরে বলিতে লাগিল, দুর্গে ! তুমি বলমদে নিতাস্ত ছবৃত্ি হইয়া উঠিয়াছ। বু 

র্বকরিও না। তোমার নিজের বগ নাই। এই মকণ স্ত্রীর বলেই তুমি যুদ্ধ করিতেছ। তাহাতেই 

'তাঁমীর অভিমান ও অহঙ্কার বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। 

দেবী কহিলেন, আগি এই জগতে একাই বিহার করি। আমার আর দ্বিতীয় কে আছে? 

ৰৈ হষ্ট! এই সকল আমারই বিছতি ) আমাতেই প্রবেশ করিয়াছে, অবলোকন কর। 

ধধি কহিলেন, এই কথা বপিবামীত্র, ব্রক্গাণী প্রমুখ উল্লিখিত স্ত্রীশক্তি সমস্ত ততক্ষণে দেবীর 

শরীরে বিশীনা হইলেন । দেবী অদ্বিকাই কেবল একাকী রহিলেন। তদবস্থায় তিনি কহিতে 

লাগিলেন, আমি যে বহুবিধ রূপ ও বহু'বধ শর।র আবিফারপূর্ধক সংগ্রামে অবতরণ করিয়া- 

ছিলাম, তৎসমন্ত এই সংহরণ করলাম । এখন মামি একাই রহিলাম। তুমি স্থির হইয়া! যুদ্ধ 

কর, পলাইও না। 

ধধি কহিলেন, অন্তর দেবী ও শুস্ত উভয়ে দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সমুদায় দেবগণ ও 

অন্থরগণ তাহা! দেখিতে লাগিল। তাহার! পরস্পর স্ুশাণিত শন্ত্ ও ভয়ঙ্কর মন্ত্র সকল বর্ষণ 

করিয়া, সর্লোকভয়াবহ যুদ্ধ আরন্ত করিলেন। অদ্বিকা যে শত শত দিবা অস্ত্র মৌচন করিতে 

লাগলেন, পুস্ত তত্গ্রতিঘাতক অস্ত্রসমূহে তত্সমন্ত গ্রাতিহত করিল। আবার, গুপ্ত যে সকল 

দিব্য অস্ত্র প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইল, পরমেশ্বরী অগ্থিকা ভয়ঙ্কর হঙ্কারশব্বাি দ্বারাই অবলীঙগাক্রমে 

তাহাদের গ্রতিসংহার করিতে লাগিলেন । অনন্তর অন্গুর শত শত শরে দেবীরে একবারে 

আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দেবীও কুপিত। হইয়া, শরোৎকর প্রয়োগে তাঁহার ধু কাটিয়া দিপেন। 

ধন ছিন্ন হইলে, দৈত্যরাঁজ শব গ্রহণ করিল। দেবী চক্র প্রহারে তাহার করগ্থিত সেই শক্তিও 

ছিন্ন করিয়। ফেিলেন। তথন শুস্ত পরম প্রশ্াসম্পর়, শতচন্ত্রশৌভিত খড়ী এহণ করিয়া, দেবীর 

গভিমুখে ধাবমান হইল। 
চণ্ডিকা 'আআগমনসমকাঁলেই শরাপন-বিনিপ্ু কত সুশাণিহ শরদমূহে আস্ত চাহার খড় ও 

ধ্যকরসর্িত চর্ঘ ছেদন করিয়া ফেপিলেন। এ সময়ে তিনি তাহার অশ্ব, সীরণি ও শরানন ছিন্ন 

ওনিহত করিলে, সে দেবীর নিধনগাধনমানদে ভয়ঙর মুদ্গর গ্রহণ করিগ। দেবী নিকটে 

আমিতে আমিতেই, স্ুশাণিত শরসমূহে সেই মুধগরও ছেদন ক রলেন। ভথাপি, সে মুষ্টি উদ্াত 

করিয়া, সবেগে অভিধাবিত্ত হইল এবং দেবীর হয়ে সেই মুষ্টির আঘাত করণ। তখন দেবী 

তাহার বক্ষঃস্থলে চপেটাধাত করিলেন। সে তলগ্রহারে অভিহত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত 

হইল এবং পুনরায় তখনই উত্থান ও উৎপতনপূর্বাক দেবীকে গ্রহণ করিয়া, আকাশে আরোহণ 

করিণ। দেবী চত্তিক! সেখানেও নিরালঘে তাহার লহ্ত যুদ্ধ করিতে লাঁগিলেন। তাহার 



১৯২ মার্কগেয় পুরাণ | 

পরম্পর আকাশে গরাঁকিয়া, রূপে যুদ্ধ আরস্ত করিলে, সিদ্ধ ও মুনিগণ বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। 
ইহাই সংপারে প্রথম যুদ্ধ, যাহাঁতে এরূপে দিদ্ধ ও মুনিগণেরও বিস্ময় জন্মিয়াছিল। অধ্িকা বহ- 

ক্ষণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহাকে উৎপাতনপূর্বক ঘুরাইয়৷ পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। 
সে নিক্ষিপ্ত ও ধরাতল প্রাপ্ত হইয়া, মুত্টি উদ্যত করিয়া, দেবী চণ্ডিকার নিধনসাধনবাঁসনায় 

সবেগে অভিধাবিত হইল। তিনি ধাবনসময়েই বক্ষঃস্থলে পুলের আঘাত করিয়া, সেই সর্ব- 

দৈত্যঙজনেশ্বর শুস্ভকে ধরাশারী করলেন । নে দেবীর শুলাগ্রে বিক্ষত হইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রাণ- 

পরিহারপুরঃসর ধরাঁতলে পতিত হইল। তাহার পতনবেগে সাগর, পর্বত ও দ্বীপ সমেত সমগ্র 

মেদ্দিনী কম্পিত হইয়া! উঠিল। | 
অনন্তর সেই ছুরাত্মা নিহত হইলে, সমুদায় সংসার প্রসন্ন ৪ অভীব স্বস্থভাবাপর হইল, 

আকাশমণ্ডল নির্মল হইয়া উঠিল ; যে সকল উৎপাতমেঘ ও উক্কা ইতিপূর্বে গ্রাঁদৃভূতি হইয়াছিল, 
তাহারাঁও তিরোহিত' হইল। সে নিপাতিত হইলে, সরি সকলও পূর্বের ন্যায়, যথাঁধথ পথে 

প্রবাহিতা হইতে লাগিল । অনন্তর সেই দৈত্যপঠি শুস্ত নিহত হইলে, দেবগণ নকলেই হর্ষনির্ভর 

চিত্ত হইলেন ; গন্ধর্কের| ললিত গীত আরন্ত করিল? অন্যান্যের! বাদ্যবানে প্রবৃত্ত হইল? অপ্মরো- 

গণ নৃত্য করিতে লাগিল ; অনুকূল বাধু প্রবাহিত হই) দিবাকর সগ্রতিভ হইয়া উঠিলেন) 
অন পূর্বের স্তায়, শাস্ত ভাবে প্রজলিত হইতে লাগিলেন ) দিক্ঘকল শাস্তসুত্তি ধারণ করিল 

ইতি শুস্তবধ নাম নবতিতম অধ্যায়। 

একনবতিতম অধ্যায় । 

খধি কইলেন, দেবী কাত্যায়নী অন্থুরপতি গুস্তকে দংহার ক'রলে, অতীষ্টপিদ্িবশতঃ দেবগণের 

বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিপ এবং তাহাদের আশাও নবীভৃতরূপে প্রাহুভূত হইল। তখন 

তাঁহারা ইন্দ্রের সহিত অগ্নিকে পুরোব হঁ করিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন) 

দেবি! প্রসন্না হও। তুমি প্রপন্ন ব্যক্তিগণের যাবতীয় ছুঃখসস্তাপ দূর করিয়া থাঁক। তুমি অধিল 

বিশ্বের জননী । নকলের প্রতি গ্রদন্না হ9। তুমি বিশ্বের ঈশ্বরী। প্রপন্না হও এবং বিশ্বের রগা 

কর। দেবি! তুমি চরাঁচরের ঈশ্বরী। তুমিই একণাত্র জগতের আঁধারদুতা। যেহেতু, তুমি 

সাক্ষাং পৃথিবীরূপে ইহাকে ধারণ করিয়া আঁছ এবং জলরূপে অবস্থিতি করিয়া, ষকলকে 

আপ্যায়িত করিতেছ। তোঁমার কীর্ধ্য লঙ্ঘন করা কাহারও সাঁধা নহে। তুমি বৈষ্ণবী শক্তি! 

তৌমাঁর বীর্ধোর শেষ *নাই। তুমিই বিশ্বের বীজ্। তুমিই পরমা মায়া । দেবি! তুমিই এই 

বিশ্বজগৎ মোহিত-করিয়া রাখিয়াছ। তুমিই প্রদন্না হইলে, মুঞ্জি সমুস্তাবন করিয়া! থাক। দেব! 

সমুদায় বিদ্যা তোমারই ভেদমাত্র। সমুদয় জগতী্থ স্রী তোমারই অংশাত্র। তুমিই জননীরাগে 

একাঁকিনী অখিল সংগাঁর ব্যাপিয়া আছ। তুনি বাকের অভীত এবং শুবের অতীত । তোমার 

আর কিস্ততি করিব? তাহার উপর আবার তুমি সর্বস্বরূপা এবং ম্ব্গ ও মুক্তি প্রদান করিয়া 

থাক। বিশেধতঃযাহা বপিয়া গ্তব করিতে হয়, দে সমস্ত বপিয়াই, তোমার স্তব করা হইরাছে। 

বলিবার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই । অতএব তোঁমার আরকি ম্তব করব? আর, তোমার 

উপযুক্তরূপস্তব করবার উৎত্ষ্ট বাকাই বা আছে কি? তুখি সকল লোঁকের হৃদয়ে বুদ্ধিরাপে অং 

স্থিতি করিতেছ। তুমি স্বর্গ ও অপবর্গ দান করিয়! থাক। ভুমি দেবী নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। 

তুমি কলা-কাঠাদিরূপে অবস্থিতি করিতেছ। তুম কার্ধ্যমাত্রের ফলগ্রদান করিয়া থাক। তুমি। 
বিশ্বের সংহারশক্তি । তুমি নারায়ণী। তোমাকে নমস্কীর। তুমি সমুদয় মঙগলত্বরূপা। তুমি 



একনবতিতম অধ্যায় । ১৯৩ 
গরমকব্যাপরূপিণী। তৃমি সর্কার্থমাধিনী । তুমি সকলের রক্ষাকারিবী। তুমি জিলোচনী। তুমি শদ্স্থন্বস্বরপিনী নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার । তুমি ক্ষ, স্থিতি ও প্রলয়কারিতী গনাতনলী 
শক্তি। তুমি গুণের আশ্রয়। তুমি গুণমরী নারারমী। তোমাকে নমস্কার। তুমি শরণাগত, দীন ও আর ইহাদিগের পরিঝাণের একমাত্র উপাযস্থান এবং ভাহাই তোমার অনার 
সায়। তুমি মকলের ছুঃখসস্তাপহরিধী দেবী নারায়পী। তোমাকে নমস্কার। তুমি হংসযুক্ত- বিমানচারিপীব্রঙ্থাণীয়পধারিণী এবং মন্ত্পৃত কুশসশিলে পক্রকুলক্ষয়কারিণী নারাররনী। তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিশুল, চন্দ্র ও অহিধারিণী, মহাবৃষভবাহিনী, মাহেশ্বরীম্বরূপিণী নারায়ণী। 
তোঁমাঁকে নমস্কার।* তুমি ময়ূর ও কুকুটগণে পরিবৃতা, মহাশক্িহুশোভিতা, পাঁপলেশবিরহিনা, কৌমারীরূপদংস্থিতা নারায়ণী। তোনাকে নমস্কার । তুমি শখ, চক্র, গদ| ও শাঙ্গণদি পরমাধুধ- 
ারিণী, বৈষ্ঞবীরূপিণী, নারায়ণী। তোমাকে নমস্ার | তুমি প্রসন্না হও। তুমি বরাহক:পণী। 
তোমার হস্তে ভয়ঙ্কর মহাঁচক্র। তুমি দগ্্ী ঘ্বারা জলমগ্না বহুন্ধরারে উদ্ধার করিয়াছ। তুমি শিব 
শ্বরূপিণী। তোঁনীকে নমস্কার। তুমি ভয়াবহ নৃপিংহ্বিগ্রহ পরিগ্রাহ ক'রয়া, দৈত্যসমূহকে বিনাশ 
করিতে উদ্যত! হইয়াঁছিলে। তুমি ব্রৈলোঁক্যের ত্রাণকারিতী নারায়ণী। তোমাকে নমন্বার। 
তুমি কিরীটশোভিনী, স্ুবিপুল-বজ্ধারিণী, সহঅ-নয়ন-সমুদ্ভাগিনী, বৃত্রপংহারিণী, ইজ্্রশকি 
নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার । তুমি ভয়ঙ্কর কূপধারিণী, মহারাববিরাবিণী, টাপ্ঘ)গণের মহা- 
বগবিনাশিনী, শিবদূগীরূপিণী নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি চামুণ্ডারূপে মুণক বিনাশ 
করিয়াছ। তোমার বদনমণ্ডল দংস্রীকরাপ এবং গলদেশে, হস্তে ও কটিতটে মুণওমালার অলঙ্কার 
খিরাপ্রমান। তুমি নারায়নী। তোমাকে নমস্কার। তুমিই লক্ষ্মী, লজ্জা, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি, 
্বধা, ফ্রবা, মহারাত্রি ও মহাবিদ্যাস্থরূপিণী নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি মেধা। তুমি 
সরশ্বতী। তুমি বরস্বরূপা তুমি ভূতিস্বরূপা । তুনি তমোগুণস্বরূপা । তুমি সনাতনরূপিণী, মকলের 
ঈশবরস্বরূপিণী নারায়ণী। তোঁমাকে নমস্কার। তুমি প্রসন্ন হও । তুমি সর্বরূপা। তুমি সর্কেশা । 
তুমি সর্বশকিদমন্থি তা। তুমি দেবীরূপা। তুমি ছূর্গাস্বরূপা। আগাদের মকলের ভয় দুর কর। 
দেবি! তোমাঁকে নমস্কার । 

তোমার এই লোচনত্রয়ভূষিত পরমন্থন্দর বদনমণ়্ সর্ব ভূত হইতে আমাদের রক্গ! করুক। 
তুমি কাত্যায়নী। তোমাকে নমস্কার। তোমার এই থে ত্রিশূল ন্বভাবতই নিতান্ত গ্রচণ্ড) 
তাহার উপর আবার শিখানমূহ সমুদগতে হওয়াতে, আরও ভয়ঙ্কর হইয়াছে; তুমি ইহা ছারা 
অশেষ অন্ুর সংহার করিয়াঁছ। এই ত্রিশৃগ আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুক । তুঁগি ভর্্র- 
কাঁপী, তোমাকে নমস্কার। তোমার এই যে ঘণ্টা স্বকীয় স্থগভীর নিনাদে সমুদায় সংসার এ্রপু- 
রিহ করিয়া, দৈত্যগণের তেজ হবণ করিয়া থাকে, ইহা পুজের স্তায়, আমাদের যাবতীয় পাতক 
নিরাকৃত করুক । তোমার এই যে খড়গ তোমার করপ্রভায় সমুস্তাপির্ত ও অস্থরগণের কুধিরা- 
সবে পরিলিপ্ত হইয়াছে, অয়ি চকে! আমরা তোমারে প্রণাম করিতেছি, ইহা আমাদের শুভ 
সাধন করুন। | ৃ 

তৃমি তৃষ্টা হইলে, যাব তীয় রোগ নষ্ট করিয়া থাক। আবার, কষ্টা হইলে, গকল অভীষ্টই ভষট 
করিয়া দাও। তোমাকে আশ্রয় করিলে, লোকের কোন বিপদই আর উপস্থিত হয় না। 
অধিক কি, যে তোমায় আশ্রিত হয়, তাঁহাকে মকলেই আশ্রয় করিয়া থাকে দেবি! তুমি 
অদ্য এই যে বহুবিধ স্বরূপে আত্মমৃত্তি আবিষ্কৃত করিয়া, এই নকল ধর্মদ্থেষী মহানুক্বগণের সংহার 
করিলে, ভোঁমা ব্যতিরেশক আর কাহার দাঁথ্য আছে যে, এইরূপ করিতে সমর্থ হয়? তোঁদা 
বাতিরেকে আর কেই বা এই নখিল জগৎকে ঘোর গভীর অন্ধকারপূর্ণ মমত্বরূপ গর্তে অতি- 
বেগে ভ্রমণ করাইতে পারে? অধিক কি, লোকে যে বিবিধ বিদ্যা, বহবিধ শাস্ত্র এবং বেদাদি 
বিবেকপ্রস্করক নানা প্রকার আদ্য বাক্যের আলোচন গ্রসঙ্গে এই সংসারে ত্রগণ করিয়া খাকে, | 

ট্ ও 
প্র 



১৯৪ মার্বগডেয় পুরা । 

স্টাহার একমাত্র কারণ তুমিই; জআঁর কেহই নহে। যেখানে রাক্ষপ সকল, অথবা বেখাঁনে 
উগ্রবিধ আমীবিষ সকল, কিছ যেখানে শক্ত সকল, অথবা যেখানে দস্যু সকল, কিম্বা যেখানে 

দাবানল, তুমি সেই সেই স্থলে এবং সাগরমধ্ো অবস্থিতি করিয়া, এই বিশ্বের রক্ষা করিয়া থাক।, 

তুমি এই বিশ্বের ঈশ্বরী। তুমি বিশ্বের পরিপাপনকতুর্ণ। তুমি বিশ্বের আত্মা । তুমিই বিশ্বকে 

সর্বতোভাবে ধারণ করিয়া আছ। বিশ্বের ঈশ্বর সকল তোমার বন্দনা করেন। থাহারা 

তোমাতে ভক্কিনস্র হয়, তাহারা বিশ্বের আশ্রয় হইয়। থাকে । অতএব দেবি! প্রসন্লা হও । 

অধুনা যেমন সদ্যই অশ্থুরদিগকে বধ করিয়া, আমাদের পরিত্রীণ করিলে, সেইরূপে নিতাই 

অরিভয়ে আমাদিগকে রক্ষা কর এবং তৎসহকাঁরে সমস্ত সংসারের সমন্ত পাঁপ ও উষ্কাপাত প্রভৃতি 

উৎ্পাঁতবিপাঁকজনিত মহা উপসর্গ সকল দূর কর। দেবি! আমরা প্রণাম ফরিতেডি, আমাদের 

প্রতি গ্রসন্না হও তুমি বিশ্বের যাবতীয় ছুঃখ সম্তাপ হরণ করিয়া থাক। ব্রেলোক্যবাগিগণ এই 

কারণে তোমার স্তব ও পুজা করে। এক্ষণে তাহাঁদের সকলকেই বরদান কর। 

দেবী কহিলেন, সকলকে বরদাঁন করাই আমার ব্রত বা স্বভাঁব। অতএব স্ুরগণ ! যাঁহাঁভে 

জগত্ডের উপকার হইতে পারে, ইচ্ছামতে তাদৃশ বর প্রার্থনা কর, আমি তাঁহাই প্রদান করিব। 

দেবগণ কহিলেন তুমি অখিলের ঈশ্বরী। অতএব ত্রিভুবনের সমুদয় বিস্্ুবিপত্তি প্রশমন ও 

আমাদের বৈরি বিনশন করিতে হইবে । ইহাই আগাদের অভিলধিত বর। 

দেবী কহিপেন, দেবগণ ! অষ্টাবিংশতি যুগ সমাগত হইলে, বৈবস্বতনামক মন্ুর অধিকার- 

সময়ে শুস্ত ও নিশুস্ত নামে যে দৈত্যদ্ধয় জন্মগ্রহণ করিবে, আমি নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্তে 

অবতরণ করিয়া, বিদ্ব্যাচল আশ্রয়পূর্বক তাহাঁদের বিনাশ করিব। পুনরায় অতীবসংহারিণী 

মস্তি পরি গ্রহ করিয়া, পৃথিবীতে অবভীর্গা হইয়া, বি প্রচিন্তির বংশোপ্তব দানবদিগকে বিনষ্ট করিব। 

.পেই ভয়ঙ্করপ্রকৃতি অস্ুরদিগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, আমার দত্ত সকল দাড়িমীকুম্থম 

সদৃশ রক্তবর্ণ হইবে । তাহাতে স্বর্গে দেবগণ ও মর্ডে মানবগণ আমাকে রক্তদস্তিকা বলিয়া সতত 

স্তব করিবে। পুনরায় যখন জলের অভাববশতঃ শত বৎসর ব্যাপিয়া অনাবৃষ্টি হইবে, তখন খযি” 

'গণ আমার বিশিষ্ট বিধানে স্তব করিলে, আমি অধোনিজা অর্থাৎ স্বয়ংই সমূত্পন্না হইব । তৎকালে 

শত নেত্র বিস্তার করিয়া, মুনিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মন্থয্যেরা তন্লিবন্ধন আমারে 

.শতাক্ষী বিয়া কীর্তন করিবে। এ সময়ে যেপধ্যন্ত না! বৃষ্টি হইবে, তাবৎ আমি আপনার দেহ 

হইতে লোক সকলের প্রাণধাঁরপোপযোগী শাক সকল সমুস্তাবিত করিয়া, সকলের ভরণ করিব। 

তাহাতে আমারে লোকে শাকন্তরী বলিয়া কীর্তন করিবে । সেই সময়েই আমি ছুর্গনামক মহা- 

হ্রকে বিনাশ করিব । তাহাতে আমার নাম দুর্গা দেবী বণিয়া সংসারে বিখাঁত হইবে। পুন* 

বার যখন আমি ভয়াবহ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া, হিমাচল আশ্রয় পূর্বক মুনিগণের পরিত্রীণ কারণ 

ধাক্ষমগণের সংহার করিব, তখন মুনিগণ সকলে অবনত দেহে আমার শ্তব করিবেন এবং 

আমার নামও তদবধি ভীম বণিয়া বিখ্যাত হইবে। অনন্তর অরুণনামক অন্থুর যখন ত্রিভুবনের 

বিপুল বিস্ন সমুৎপাদন করিবে, তখন আমি অনংখ্য ষট্পদবিশিষ্ট ভ্রমরমুত্তি ধারণ করিয়া, ভ্রেলো- 

ক্যের হিতার্থে তাহারে বিনাশ করিব। তৎ্প্রযুস্ত লৌক নকল আমারে ভ্রামরী বলিয়া: সর্বতো- | 

ভাবে স্তব করিৰে। এইরূপে যে যে সময়ে দীনবগণ হইতে লোকের বিমবিপত্তি উপস্থিত হইবে, 

সেই সেই সদয়েই আমি অবভীর্দ হইয়া, শক্রুকুল নির্মল করিব। | 

ইতি দেবীর বরদান নাম একনবতিতম অধ্যায়। 



ঘিনবতিতম অধ্যায়। 

০:০৭ ৯ তোমাদের প্রয়োজিত এ সকল স্তব দ্বারা নিত্য 
তাহার পত্তিই বিনাশ করিব, তাহাতে সংশয় নাই। যাহারা 

মধুকৈটতবধ, মহিবন্তর-সংহরণ এবং শুল্ত নিশুস্তের নিধনদ্ূপ আমার অরীম মাহান্মা ভত্তি- 
সহকারে অষ্টমী, নবমী বা চতুর্দশীতে একতান চিত্তে পাঠ বা অবণ করিবে, গাহাদের কোন- 
রূপ ছুষ্কতি থাকিবে না এবং ছুষ্কতিজনিত কোনরূপ বিপদও তাহাদিগকে কখন আক্রমণ করিতে 
পারিবে না। তাহাদের দারিদ্রদুংখও দূর হইবে এবং কথন ইঞ্টবিনাশ সংঘটিত হইবে না। 
তাহারা কখন শক্র হইতে, দস্থা হইতে, রাঞ্জা,হইতে, শস্ হইতে, অগ্নি হইতে এবং সলিল হই. 
তেও কোনরূপ ভয় পাইবে না। এই কারণে একতান মনে ভক্তিসহকারে সর্বদা আমার এই 
মাহীয্স্য পাঠ করণব ও শ্রবণ করিবে। কেননা, ইহাই পরম স্বস্তাযন। আমার মাহাম্মা পাঠ 
করিলে, মহামারী হইতে সমুদ্তূত যাবতীয় উপপর্গ এবং ভ্রিবিধ উৎপাত গ্রশমিত হয়। আমার 
যে আয়তনে নিত্য সমাগ্রূপে ইহা পাঠ কর! হয়, আমি কখনই তাহা ত্যাগ করি না। সর্ব- 
দাই তথায় সন্নিহিত থাকি। বশি প্রদান, পূজা, অগ্নিকা্ধয ও মহোৎসব এই সকল ঘটনায় আমার 
এই চৰিত্র সম্পূর্ণরূপে পাঁঠ ও শ্রবণ করিবে । জানিগাই হউক বা না জানিয়াই হউক, যে ব্যক্তি 
আমার এই টরিতপাঠসহকারে ভক্তিভরে বপি, পুজা, বহিহৌগ ও মহোৎ্সবাদি করিবে, আঙ্ি 
প্রীতিসহকারে তৎসমন্ত গ্রতিগ্রহ করিব। প্রতিবংসর শরতকালে আমার যে মহাঁপুজা করা 
হয়, তাহাতে আমার এই মাহাত্ম্য ভক্তিসমন্িত হইয়া শ্রবণ করলে, লোঁকে আমার প্রসাঁদে 
সর্ববিধ-বিপ্লবিপত্তি-বিনিমূর্ত ও ধন-ধান্ঘ-পুক্রপমন্থিত হইয়া থাকে, তাহাঁতে সন্দেহই নাই), 
আমার এই মাহাত্মা ও পরম পবিত্র অবতারপরম্পরা এবং আশার যুদ্ধবিক্রম শ্রবণ করিলে, 
লোঁকে নির্ভয় হইয়া থাকে । অধিক কি. আমার মাহাস্মাশ্রবণে প্রবৃত্ত হইলে, লোকের শক্রনাশ 
হয়, কল্যাণপাঁভ হয় এবং বংশ আনন্দিত হয়। সন্দবিধ শাপ্টিকার্ধ্য, দুঃস্বপ্নদর্শন ও গ্রহপীড়া- 
সমূহ, এই নকল ঘটনায় মানার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। শ্রবণ করিলে, সকল উপসর্গেরই শাস্তি 
হয়, দারুণ গ্রহপীড়া সকলের নিবৃত্তি হয় এবং লোকে যে ছুঃস্বপ্ন দর্শন করে, তাহা সুম্বপ্নে পরিণত 
হইয়। থাকে । যে সকল বাণকের উপরে বালগ্রহগণের দৃষ্টি হয়, আমার এই মাহা পাঠ করিলে, 
তাহাদের শান্তি হইয়! থাঁক এব' যে যে স্থলে সুহৃর্ভেদ সংঘটিত হয়, সেই সেই স্থলে পাঠ করিলে, 
উৎকৃষ্ট মৈত্রী সন্কপিত হইয়া থাকে । আমার এই চরির পাঠ করিবামীত্র, ততক্ষণে যাবতীয় দুরৃত্ব- 
গণের বলহানি হয় এবং বাক্ষদ, পিশাঁচ ও ভূতগণেরও বিনাশ হইয়া থাকে । আমার এই 
মাহাআ্য আদ্যোপান্ত যেখানে পঠিত হয়, সেই খানেই আমার সা্লিধ্য-লজ্ঘটন হইয়া থাকে। 

সংবৎদর অহন্নিশ পশ্ত, পুষ্প, কর্ধ্য, ধৃপ, উৎকৃষ্ট গন্ধদীপ, ব্রাঙ্ষণভোজন, হোম, স্বানীয় আহরণ 
এবং অন্ঠান্ত বিবিধ ভোজ্য প্রদান করিলে, আমার যে প্রীতি সঞ্চিত হয়, আমার এই পরম 
পবিত্র চরিত্র একবারমাঁ্র পাঠ করিলেই, তদগুরূপ প্রীতি সমুৎপণ্ন হইয়া থাকে । ইহার শ্রবণ- 
মাত্র পাপ.সকণ দুর হয়, রোগ কলর নিবৃত্তি হয় এবং ভূতজনিত বিপদে রক্ষা হয়। জামার 

জন্মকথ| কীর্্ন করিশেও, প্ররূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধিক কি, আমাৰু এই ছষ্'দৈত) 
নিহদন যুদ্ধচরিত শ্রবণ করিলে, লোকের শক্রন্কৃত ভয় নিরন্ত হইয়া থাঁকে। তোমরা আমার যে 
স্তব করিলে এবং ব্রহ্ম ধিগণও শ্বয়ং যে স্ততি করিয়াছেন, তৎসমন্ত শ্রবণ বা পঠন করিলে, গুভ' 

মতির সঞ্চার হয়। অরণ্যে বা গ্রাস্তরে অথবা দাবারি মধ্যে পতিত হইলে, দ্যাগণ কর্তৃক পরি- 
বৃত বা অসহাঁয় অবস্থায় উপনীত অথবা শক্রগণ কর্তৃক গৃহীত হইলে, কিন্বা! বনমধ্যে সিংহ, 

যান ও বনহ্তী কর্তৃক অন্ুযাত হইলে, অথবা কুন্ধ নরপত্ির আঙ্গানুসা'র বধ্য ভূমিতে উপনীত ' 



১৯৬ মার্কগেয় পুরাণ । 

অথব! বন্ধনগ্রস্ত হইলে, অথবা বাঁভাবর্থে পতিত হইলে, কিন্বা মহার্ণবমধ্যে পোঁতে অবস্থিত 

হইলে, অথবা! অতিদারুণ সংগ্রামে শশ্ত্রপমূহে আক্রান্ত হইলে, কিম্বা! ভয়ঙ্কর বিদ্রপরষ্পরার সংঘর্ষ- 
জনিত বেদনায় অতিমাত্র অর্দিত হইলে, আমার এই মাহাত্মা ল্ররণ করিবামাত্র লৌকের তত্বৎ 
সঙ্ক'ট তৎক্ষণাৎ উদ্ধার হইয়া থাকে । আঁমাঁর চরিত্র শ্রণ করিলে, আমার প্রভাবে দন্্যগণণ' 
বৈরিগণ ও পিংহ প্রভৃতি সকলেই দূর হইতে পলায়ন করে। 

খধি কহিলেন, প্রচগ্ডবি রুমশালিনী তগবতী চগ্ডিক! এই বগ্িয়াই, স্বগণের সমক্ষে সেই 
স্থানে তৎক্ষণাৎ অন্তহিভা হইলেন। তখন দেবগণ শক্রনাঁশবশতঃ সর্বতোভাবে ভয়শুন্ত হইয়া, 
্ব স্ব অধিকাঁর লাঁত করিয়া, পূর্বের ন্যায় যজ্ঞভাঁগভোগে প্রবৃত্ত হইঙ্লেন। এদিকে, দেবগণের 

দারুণ শত্র, অন্গুপমধিক্রমবিশিষ্ট, অতিমাত্র উগ্র গ্রকৃতি, সমন্ত সংসাঁরের বিনাশপ্রবৃত্ত মহাঁবীর্ঘ্য- 

সম্পন্ন শুস্ত ও নিশুস্ত দেবী কর্তৃক যুদ্ধে বিনষ্ট হইলে, হতাঁবশিষ্ট দৈতাগণ পাতালে প্রবেশ করিল, 
ভূপ! এইরূপে দেবী ভগবতী জন্ম-ৃত্যু-বিরহিহা হইলেও, বারম্থার মবতরণ করিয়া, জগতের 

পরিপালন করেন। অদিককি, তিনিই এই বিশ্বের মোহ সমুপ্তাবন ও তিনিই ইহার প্রসব 
করিয়া থাঁকেন। ভাহীর নিকট যাজক! করিলে, তিনি প্রসন্না হইয়া, বিজ্ঞান দান ও "সমৃদ্ধি সম্প্রদান 

করেন। অয় মগগুজেশ্বর! তিনিই এই বিশ্বত্রন্ষাণ্ড বাপ্ত করিয়। আছেন । হিনি প্রঙ্গয়সময়ে 

মহামারীস্বরূপিবী মহাকালীরপে প্রাদুর্ভৃতা হন; বিনাঁশসময়ে মহাঁমারীমুস্তি পরিগ্রহ করেন। 

আবার তিনিই স্থষ্টিরপে আবিভূ্তা হইয়া দাঁকেন। তাহার জন্ম নাই। সেই সনাতনীই স্থিতি- 

সময়ে লোকের শ্থিতিবিধান করেন; সম্পৎ্সময়ে তিনিই লোঁকের গৃহে লক্ষমীরূপে অবতরণ 

করিয়া! সমৃদ্ধিপাথন করিয়া থাকেন । আবার তিনিই অভাঁবসময়ে অলঙ্ষমীরূপে তাহাদের বিনাশ 

করেন । পুষ্প, ধূপ ও গঞ্ধাদি দ্বারা স্তব ও পুজা! করি.ল, তিনি লোৌকদিগকে ধন, পুত্র এবং ধর্মে 

মতি প্রদান করিয়া খাঁকেন। 

ইতি দেবীমাহাত্ম ফলশ্রতি নাম দ্বিনবতিতম অধ্যায় । 

ভ্রিনবতিতম অধ্যায় । 

ধধি কহিলেন, ভূপ! আশি মাঁপনার নিকট অনুত্তম দেবীমা হাত্ময কীর্তন করিপ্লাঁম। নেই 

দেবীর প্রভাঁবই এইপপ। কেন না, তিনিই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। তিনি সাক্ষাৎ 

ভগবান্ বিষ মায়।। তিনিই তোমীকে, এই বৈগ্ঠকে ও মন্যান্তি বিবেকী ব্যঞ্চিদিগকে যেমন 

জাঁনদান করেন, তেমনি মোহিতও করিয়া থাকেন-। অন্ান্তেরাও আবার তৎকর্তক মোহিত 

হইয়া, আম্সবিস্বৃত হইবে। অতএব মহারাঁঞ্গ ! আপনি একমাত্র সেই পরমেশ্বরী মহামায়ারই শরণ 

গ্রহণ করুন। একমাত্র তাহার মারাধনা করিলে, লোকে স্বর্গ ও স্লাপবর্গ প্রাণ্ড হয়। 

মার্কগ্েয় কহিলেন, রাজ! স্বরণ সেই সংশিতব্রত মহাঁভাঁগ মহধির এই কথা শুনিয়া, 

তাহাকে প্রনিপাত করিলেন । অতীব মমতা ও রাজাঁপহরণ, এই ছুই কারণে তাহার নির্বদ 

উপস্থিত হইয়াছিল । তজ্ন্য তৎক্ষণাৎ গপশ্চরশার্থ প্রস্থান করিলেন। বৈশ্তেরও এরূপ 

নির্কেদ জ্মিয়াছিল । সেও তাহার পথবর্থী হইগ। তাহারা উভয়েই দেবী অস্বিকার সন্দর্শন- 

বাসনাবশংবদ হইয়া, নদীপুঠিন আশ্রয় করিয়া, দেবীস্ছ গুজপলহকারে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হই" 

লেন এবং দেবীর মৃগয়ী মুষ্ঠি নির্দীণ করিয়!, সেই নদীতীরেই পুষ্প, ধূপ ও হোম দ্বার! তাহার 

উপাঁপনা করিতে লাগিলেন । ভীহারা উভয়েই কখন একবারেই আহার ত্যাগ ও কখন বা 

আহার সংবম করিল্না, সমাধিস্থ হইয়া, তদগত চিত্তে শ্বকীয় শরীরের রক্ত দেবীর উদ্দেশে বপি' 

শ্বরূপ দান করিতে আরস্ত করিলেন। ' 



চতুর্নবতিতম অধ্যায়। ১৯৭ 
এইরূপ যতচিত্বে তিন বৎসর বিশিষ্ট বিধানে আরাধনা করিলে, জগন্ধাত্রী চগক! তাছাদের 

দর্শনগো্চরে আবিভূতা হইয়া, বলিতে লাগিলেন, রাজন্! ভুমি যাহা প্রার্থনা করিতে এবং 
কুপনন্নন বৈশ্য ! তুমিও যাহার প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, শাহার সমস্তই তোমরা গ্রাণ্ হইবে। 
আমি তোমাদের প্রতি পরম তুষ্ট! হইয়াছি ; উহ! দাঁন করিব। 

মার্কণেয়- কহিলেন, তথন নরপতি সুরথ এই বর প্রার্থনা করিলেন, আমি যেন পরঞজন্মে 
কখন রাজ্যচ্যুত না হই এবং ইহজন্মেও যেন বলপূর্ববক শক্রদল দ্লন করিয়া, নিজ অপহত্ রা 
লাভ করিতে পারি। অনস্তর বৈগ্ত এই বর প্রার্থনা করিপেন, আমার মন মমতাঁপাশে বন্ধ হও. 
যাতে, নিতান্ত নির্েদ গ্রস্ত হইয়াছে । অতএব যাহাতে মমতার হেহুহ্ত মাসঞ্চির বিনাশ হইতে 
পারে, আমার ষেন তাদৃশ আানলাঁভ হয় এবং আমি যেন প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইতে পারি। 

দেবী কহিলেন, রাজন! স্বল্নকালমধোই তোমার স্বরাপ্জ্যলাঁভ হইবে। তুমি সমুদয় শত্রু 
বিনাশ করিপ্পা, সেই রাজ্য চিরহায়ী করিতে পারিবে। এতত্তিপ্ন, তুমি দেহাবপাঁনে পুনরায় 
ভগবান্ ভাঙ্করের ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, সাবর্ণিক নামে মগ্ন হইবে। 

অনন্তর তিনি বৈশ্তকে কহিলেন, তুমি আনার নিকট যে বর প্রার্থনা করিলে, আমি তাহা 
প্রদান করিতেছি। তুমি জ্ঞানলাভ ও ততৎসহকারে [বিশিষ্টরূপ পিখি সমাধান করিবে। 

মার্কগেয় কহিলেন, দেবী এইরূপে তাহাদের ছুই জনকেই মভিপাষত বরপ্রদান করিয়া, 
ততক্ষণাঁং অন্তহিতা হইংলেন। তাহার! উভয় ভক্তিভরে বিহিত বিধানে তীহার স্তব করিলেন। 

এইরূপে দেবীর বরে ক্ষত্রিয়শ্রে্ঠ সুরথ সুর্যের উরসে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণি মনু হইংলন। 

ইতি দেবীমাহাজ্সা সমাপ্তি নাম জিনবতিতম অধ্যায়। 

হারার 

চতুর্নবতিতম অধ্যায়। 

মার্কগেয় কহিলেন, মামি তোৌঁগার নিকট এই সাবর্ণিক মধ্বন্তর এবং দেবীমাহাত্ময ও মহিষা- 

ুরবিনাশ সন্াকৃব্ূপে কার্তন করিনাম। দেবী ও মাতৃকাগণ এবং স্বয়ং দেবা চণগুকা যুদ্ধে 

যেরূপে ভ্ৎপন্ন! হইয়াছিলেন, তাহাঁও তোমার নিকট বলিলাম। তত্তিন্ন, শিবদ্য গীর মাহাত্মা, 

শুস্ত নিশুস্তের বধ, রক্তবীজবধ, এই সমুদয় কীর্তন করিলাম। মুনিশ্রেষ্ট ! অতঃপর অপর সাব- 

িক মঞ্থুর বৃত্বান্ত শ্রবণ করুন। ইনি দক্গপুত্র সাবর্ণ। দেই মন্বস্তরে যে যে দেবতা, মুনি ও নর" 

পতিগণের আবির্ভাব হইবে, তাহাও শ্রবণ কর। পার, মরীচিতর্গ ও ধর্ম ইহারা সেই মন্বস্তরের 

দেবতা । ইহীরা দ্বাদশ গণে বিভক্ত। তাহাদের ভবিষা ইন্দ্র মহাবল ও সহন্রগোটন হইবেন। 

সম্প্রতি ধিনি অধর পুত্র ষড়ানন কান্তরিকেয়রূপে বিরাজ করিতেছেন, ঠিনিই এই মহ্স্তরে অন্ত" 

নাম! ইন্ত্র হইবেন। মেধা তিথি, বন, সত্য, জ্যোতিগ্মান্, ছাতিমান্, সবল, হব্যবাহন এই লাতজন 

খধি হইবেন। আর ষ্টকেতু, বর্ধকেত, গকহস্ত, নিরাময়, পৃথুস্রবা, অর্তিগ্ান্, তৃতযনিম, বৃহ, 

ই্টারা সেই দক্ষপুঞ্রের পুত্র ও রাজ! হইবেন। 
ধিজ। অধুনা দশম ন্যস্তরের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ধীমানু বরশ্নপুত্রের এই মধ্বস্তরে সুধাদীন 

ওনিরদ্ধ নামে দেবগণের আবিগাব হইবে। তাহাদের সংখ্যা সমুদায়ে একশত । শান্তি এ 

মকণ দেবতার ইস্্র হইবেন । তিনি ইস্ের যাবন্তীয় গুণই অধিকার করিষেন। শুৎকাঁলে বাহার! 

সধর্ধি হইবেন, তীহাঁদেরও নাম শ্রবণ কর। 'আপোমুহি, হবিয্মান্! সকৃত, সত্য, নাভাগ, আগ্র- 

তিষ্, ও বাশি) এই সাতজন খষি। আর সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, তূরি সেন, বীর্য্যবান্, শতানীক, 

বৃষভ, অনশিত্র, জয়রথ, ভূরিছ্যয়, স্পর্ধা, ইহারা সকলে সেই মঙ্গর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। 



১৯৮ : মার্বণ্ডেয় পুরাগ। 

আধুনা ধর্দপুর সাবর্ণ মন্থর অস্তরবৃত্বাস্ত শ্রবণ কর । সেই মধস্তরে বিহঙ্গম, কামগ ও নির্মাণ, 
পতি এই তিনগ্রকার দেবগণ আবর্তৃত ও প্রত্যেক প্রকার ত্রিংশৎ গণে বিভক্ত হইবেন। তন্মধ্যে 
মান, খতু ও দিবস ইহাঁরাই নির্দীণপতি হইবেন । আর রাত্রি সকল বিহঙ্গ ও মৌহুর্ত সকল কাম- 
গণ হইবেন। প্রধ্যাত-বিক্রমবূষ ইহাদের ইন্ত্রপদ গ্রহণ করিবেন । হবিষ্মান্, বরিষ্ঠ, খঠি, আরুণি, 
নিশ্র, বিষ্টি, এবং অগ্নিদেব ইহার! এ মন্বস্তরের সপ্তধি হইবেন। আর সর্বগ, সুশর্মা, দেবানীক, 
পুরূদ্বহ, হেমধন্বা, দৃঢ়ায়ু, ইহারা সেই মন্গুর ভাবী পুত্র । 

ইহার পর রুদ্রপুত্রসাবর্ণ মুর দ্বাদশ মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, ধীহাঁরা দেবতা! ও খুনি হইবেন, 
শ্রবণ কর। সুধন্দী, স্থমনা, হরিত, রোহিত, সুবর্ণ এই পাঁচ সেই মন্বস্তরের দেবত1। ইহীরা দশ- 
গণে বিভক্ত । মহাবল খতধামা তাঁহাদের অধিপতি ইন্দ্র, জানিবে। তিনি যাবতীয়, ইন্দ্রগুণেই 
ভূধিত। অধুন! এ মন্বস্তরের সপ্তথধির নামও শ্রবণ কর। ছ্যতি, তপস্থী, স্ুতপা, তপোমৃ্তি, 
তপোনিধি, তপোরতি"' তপ্পোধৃতি, এই সাতজন খধি।' আর দেববাঁন্, উপদেব, দেবশরেষ্ঠ, বিদু- 

রথ, মিত্রবান্, শিত্রবিন্দ ইহার! সেই মনগুর ভবিষ্য পুক্র। অনন্তর রোচ্যনামক ত্রয়োদশ মনুর পুত, 
সপ্তর্ধি এবং নরপতি ও দেবগণের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। জুধর্্া, স্থুকর্মা ও সুশর্না ইহ্থীরা 
সকলে সেই মন্বস্তরের দেবগণ। তাহাদের ইন্ত্রের নাম দিবম্পতি | তিনি মহাবল ও মহাবীধ্য হই. 
বেন । যাহারা সপ্ত হইবেন, তাহাদের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধৃতিমান্, অব্যয়, তবদর্শী, 
নিকৎসুক, নির্মোহ, স্থৃতপা, নিশ্রকম্প, এই সাতজন খধি। আর চিত্রসেন, বিচিত্র, নয়তি, 

নির্ভর, দৃঢ়, হনে, ক্ষত্রবুদ্ধি, সুব্রত ইহারা সেই মন্থুর ভবিষ্য পুত্র । 

ইতি সর্বাপাবর্ণমন্বস্তর নাম চতুর্নবতিতম অধ্যায়। 

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়। 

মার্কগেয় কহিলেন, পুর্বে প্রজাপতি রুচি নির্মম, নিরহঙ্কার ও নিশংক্ক হইয়া, নিদ্রীসংযম- 

পূর্বক পৃথিবীপরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদীয় পিতৃগণ তাহাঁকে অগ্নিশৃন্ত, গৃহশৃন্ত, আশ্রম- 

শৃন্ত ও সঙ্গশূন্ত এবং একাহাঁর দর্শন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, বদ! তুমি কিজন্য পরমপবিত্র-, 

স্বরূপ দারপরিগ্রহ করিতেছ না ? দেখ, দারপরিগ্রহ করিলে, ম্বর্গ ও অপবর্গলাভ হয় এবং না 

করলে, বন্ধনসংঘটন হইয়া থাকে। গৃহী পুরুষ সমন্ত দেবগণ, পিতৃগণ, খষিগ্রণ ও অতিথি- 

গণের পৃজা করিয়া, লৌক সকল ভোগ করে। দাঁরপরিগ্রহ না করাতে, তুমি দেবখণ, পিতৃধণ, 

মন্যা্ধণ ও ভূতখণে দিন দিন বন্ধ হইতেছ। তুমি পুত্র সকল উৎপাদন এবং দেবগণ ও পিতৃ- 

গণের তৃপ্তিদাধন ন! করিয়া, মূঢ়তাঁবশতঃ কিরূপে সদগতিলাঁভের ইচ্ছা করিয়াছ ? পুত্র ! দার- 

পরিগ্রহ না করাতে, আমাদের স্পইই বোধ হইতেছে তোমার পৃথক্ পৃথক্ ক্লেশ সংঘটিত হইবে। 

প্রথম ক্লেশ, মৃত্যুর পর নরক এবং তাহার পর অন্ত জন্মেও ক্লেশ উপস্থিত হইুবে। 

রুচি কহিলেন, পরিগ্রহ করিলে, অতিমাত্র ছুঃখে পতিত হইতে হয়, নরকলাভ'ও হয় এবং 

অধোঁগতিও ভোগ করিতে হয়। এইজগ্তই আমি পূর্বে দার গ্রহণ করি নাই। সম্যক্রূপে 

নিষপ্রণ করিয়া, আত্মাকে যে সংযত করা! যাঁয়, ভাঁহাই মুক্তির হেতু হইয়া থাকে । কিন্তু পরিগ্রহ 

করিলে, তাহা হয় না। আঁ! যমত্বপক্কে লিপ্ত হইলেও, নি্পরিগ্রহ হইয়া, চিৎসভারূপ সিনে 

অনুপিন ভাহাঁকে থে প্রক্ষালন করা যায়, তাহাই সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ট বা প্রশস্ত কল্প। এই কারণে 

ইত্রিয়গ্রাম সংযত করিয়া, সম্থাদনারূপ সলিল দ্বারা অনেক-দন্মসন্তৃত কর্মরূপ পদ্কে পরিণিগ 

আত্মাকে প্রক্ষালন করা পণ্ডিতগণের একমাত্র কর্তব্য। | 



য্টবতিতম অধ্যায় ১৯৪ 

পিতুগণ কহিলেন, ইন্জিয়গ্রীম সংযত করিয়া, আত্মার প্রক্ষালন করা যুক্তিযুক্ত বটে) কিন্ত 

বৎস! তুমি যে পথের পথিক হইয়া, তাহাঁতে কি মোক্ষলাভ হইবে? পরজ্ব, নিষ্কাম হইয়া, 

দাঁন করিলে, যেমন অশ্ুভনাঁশ হয়; সেইন্ধপ শুভাশ্তভ ভোগরূপ ফল দ্বারা গ্রার্তন কর্দের 

ক্ষয় হইয়! থাকে । এইরূপে যাহারা করুণামাত্রপরায়ণ হইয়।, কার্ধানুষ্ঠান প্রবৃত্ত হয়, তাহারা 

কখন বঙ্কনপ্রস্ত হয় না । সেইরূপ, কামনাত্তা।পূর্বাক কাঁধ্য করিলেও, বন্ধন চ্যুত হইয়া থাকে। 

আঁবার, অহ্িশ সখ ও চঃথের ভোগ দ্বার! পূর্বক কর্ণের ক্ষয়সজ্ঘটন হয়। ফলত, এইবগে 

পাপ পুণা লইয়াই মন্ুযাদিগের পদবী প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রাজ্ঞ পুরুষগণ এইরূপ বিধানক্রমেই 

আম্মাকে প্রক্ষাপিত ও বন্ধ হইতে সুরক্ষিত করেন। তাহাতে, আর আত্মাকে বিবেফবিহীদ ও 

তজ্জন্ত পাঁপপঙ্ছে৪ পরিলিপ্ হইতে হয় না। 

রুচি কহিলেন, পিতাঁমহগণ ! বেদে কর্ণামার্গকেই অবিদ্যা বলিয়া, উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে 

আপনারা কিন্নপে আমীকে সেই কর্ণমার্সেই সংযোগ্জিত করিতেছেন ? 

পিতৃগণ কহিলেন, বেদে যাহা বগিয়াছেন, তাহা সত্য বটে। কিন্ত কর্ম দ্বারা এরূপ পটে, 

দে কথা মিপ্যা। বলিতে কি, কর্ই একমাত্র বিদ্যাপ্রাপ্রির হেতু, তাহাতে সংশয় নাই । অসৎ 

পুরুধগণ বিহিতের অনমুষ্ঠান করিয়া, মুক্তির জন্ত যে আত্মসংঘম করে, তাহা মুক্তি গ্রদ্দীন ন! 

করিয়া, প্রভাত, পরিণামে অধোগতি প্রদান করিয়া থাকে । বস! তুমি আম্মাকে প্রক্গালন 

করিব, বপিয়া সঙ্কল্প করিয়াছ। কিন্ত এদিকে বিহিতের অকরণজনিত পাঁপপরম্পরায় জড়িত 

হইয়া পড়িতেছ। বিষ অতি অপকাঁরী পদীর্ঘ। কিন্ত যথাযথ উপায়যৌগ সহায়ে প্রয়োগ করিলে, 

তাহাতে যেমন উপকার লাভ হয়, তদ্রুপ অভ্যুপায় সহায়ে অনিতা হইলে, অবিদা হইতে ৪ 

লোঁকের উপকারলাঁভ হয়। কখন তদ্দারা বন্ধ সঙ্ঘটিত হয় না। অতএব বৎস! তুমি বিহিত 

বিধানে দার সংগ্রহ কর। লোকবিগহিত পথে প্রবৃত্ত হইয়া, তোঁমার জন্ম ষেন বিফল না হয়। 

রুটি কহিলেন, পিতৃগণ! আমি সম্প্রতি বার্ধীক্যে উপনীত হইয়াঁছি। এ অবস্থায় কোন্ 

ব্যক্তি আমাকে পরী গ্রদান করিবে। ইহার উপর আমি আবার দরিদ্র; সুতরাং দারসংগ্রহ 

করা সর্ব! ছুর্ঘট। 

পিতৃগণ কহিলেন, বৎস! যদি তুমি আমাদের কথা না শুন, তাহাহইলে, আমাদের পণ্তন 

ও তৎসহকাঁরে তোমারও অধোগতি হইবে। 

মার্কত্েয় কহিলেন, মুনিসত্বম ! পিতৃগণ এইপ্রকার ক হিয়া, রুচির সমক্ষেই বাঠাহাত গ্রদী- 

পের স্থায়, সহস। অদৃশ্ত হইলেন । 

ইতি রুচির উপাধ্যান নাম পঞ্চ
নবতিতম অধ্যায়। 

য্বতিতম অধ্যায় | 

মার্কগেয় কহিলেন, পিতৃগণের & ক
থ শুনিয়া, রুচির মন অতিমাঞজ উদ্বেগযুক্ত হইল। তক্ছন্ত 

নি কন্তাভিলাষী হইয়া, পৃথিবীপরিভ্রমণে প্রবৃত হইলেন। কিন্তু কুত্রাপি কন্তা লাত করিতে 

রিলেন না । তখন পিতৃবাক্যারূপ অনল্ে অতিমান্র দহমান হইয়া, অতীব উদ্বিপ্চিতত ও একা 

্তাক্রান্ত হইলেন। ভাঁবিলেন, কি করি, কোথায় যাই, কি করিণেই 
বাঁ আঁ দারপরিগ্রহ 

ই, পিতৃপুরুষগণের অভ্যুদয় লাভ হইতে পারে? এই প্রকার চিন্তাগ্রসঙ্গ সেই মহাত্ম। সন্কয় 

রিলেন, তগশ্চরপসহকার়ে কমলযোনি বরহ্থার আরাধনা করিব। এইয়াপ কুতসঙ্কম হইয়া, 

উনি ব্রঙ্গার উদ্দেশে তপশ্চরগ করত দিব্য শতবর্ষ বাঁপন করিলেন। তিনি বিশিষ্টকপ নিষ্মম- 



২০ মার্কখেয় পুরাণ । 

বন্ধনসহকারে তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। তদর্শনে লোকপিতামহ তরঙ্গা তাহাকে 
দর্শন দিয়া, কহিলেন, আমি, প্রন্ন হইয়াছি। কি তোঁমার অভিলাধ, বল। তখন কচি জগৎ- 
পতি ব্রহ্ষাকে প্রণিপাত করিয়া, পিতৃগণের ব্চনান্সারে যাহা করিতে অভিলাধী হইয়াছেন, 
তাহা তাহার গোঁচরে নিবেদন করিলেন। 

পিতামহ তাহার অভিলষিত্ শ্রবণ করিয়া, কহিলেন, মি গ্র্াপতি হইয়া, প্রজা সকল সৃষ্টি 
করিবে এবং প্রজাঁলোকের স্থৃষ্টি, পুত্র মকলের উৎপাঁদন ও ক্রিয়া সকলের ননুষ্ঠানানস্তর, স্বীয় 
অধিকার পধ্যবপসিত হইলে, দিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । এক্ষণে তুমি পিতৃগণের আদেশাঁন্ুরূপ দার পরি- 
গ্রহ কর। আমি যাহা বলিলাম, মনে মনে তাহাই সঙ্ল্প করিয়া, পিতৃগণের পুজা কর। তাহারা 
তাহাতেই তুষ্ট হইয়া, তোমার অভীপ্মিত পরী ও পুত্র সকণ প্রদ্দান করিবেন। দেখ, পিতৃগণ 
সন্তষ্ট হইলে, কি না দাঁন করেন ? 

মার্কগডেয় কহিলেন, রুচি অব্যক্তযোনি ব্রক্ষার এই কথ! শুনিয়া, বিবিক্ত নদীপুপিন আশ্রয় 
করিয়া, পিতৃগণের সন্তোষসাঁধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং একাগ্র ও প্রত হইয়া, ভক্তিনআঅ কদ্ধরে 
আঁদরপহকারে বক্ষ্যমাঁণ বাক্যে তাহাদের স্তব করিতে লাগিলেন, ধাহার! শ্রান্ধে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
রূপে অধিষ্ঠানকরেন এবং দেবগণও শ্রান্ধে ধাহাঁদের শ্বধোঁচ্চারণসহকাঁরে তৃপ্তি বিধান করিয়া 
থাকেন, সেই পিতৃগণকে আমি নমস্কার করি। মহধির! ভুক্তি ও মুক্তির অভিলাষী হইয়া, ভক্তি- 
সহকারে ধাহাদের তৃপ্তি বিধান করেন ? সেই ইত্যাদি স্বর্গে সিদ্ধগণও শ্রাদ্ধ করিয়া, যাবর্তীয় অতুযুৎ- 
কষ্ট দিব্য উপহার প্রদান সহকারে ধাহািগকে তৃপ্ত করেন, সেই ইত্যাদি। গুহকগণও আত্যস্তিকী 
পরম খন্ধি কামনা! করিয়া, তন্ময় হইয়া, ভক্তিসহকারে ধাহাঁদ্িগকে তৃপ্ত করেন ; মর্ত্যগণ ও পৃথিবীতে 
সর্বদা শ্রদ্ধাপহকারে শ্রা্ধ করিয়া, ধাহাঁদের তৃপ্তি বিধান করে এবং ধাহারা অভীষ্ট লোক সকল 
প্রদান করিয়। থাকেন) ব্রাঁ্ষণেরা পৃথিবীতে বাঞ্িত অভীষ্টলাঁভের জন্য সর্বদ। ধাহাঁদের অগ্চন] 
করেন এবং ধীহার! ক্রাহাদিগকে প্রাজাপত্য স্থান প্রদান করিয়া থাকেন; অরণ্য-বাপীর! তপো- 

বলে সর্বথ! নিষ্পাপ হইয়!, আহাঁরসংযমস্হকাঁরে আরণ্যক বিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া, ধাহাদিগকে 
তৃপ্ত করেন; নৈট্টিকব্রতচারী ব্রাঙ্ণণগণও আঁত্ম-সংযমদহকারে সমাধিস্থ হইয়া, সম্যগ্রূপে যাহা. 
দের তৃপ্থি বিধান করেন; ক্ষত্রিয়েরা যথাবিধি যাবতীয় কব্য-প্রদানসহকারে শ্রাদ্ধ করিয়া, ব'হা- 
দিগকে তৃপ্ত করেন এবং ধাহারা লৌকত্রয় ফল প্রদান করিয়! থাকেন; বৈশ্ঠেরা পৃথিবীতে 
সর্বদা স্বজাঁতিবিহিত-কন্মপর হইয়া, নিত্য পুষ্প, ধূপ, অন্ন ও জল প্রদানপুরঃসর ধাহাঁদের 
অর্চনা করেন; শূদ্রেরাও ভক্কিসহকারে শ্রাদ্ধ করিয়া, ধাহাঁদের তৃপ্তি বিধাঁন করে , এবং বাহার 
স্বক।লীনামে বিখ্যাত; পাতালে মহাস্থরগণও সর্বদ। দত্ত মদ ত্যাগ করিয়া, শ্রদ্ধাপহকারে ধাহা- 
দের তৃপ্তি বিধান করেন এবং স্বধাই ধাঁহাঁদের আহার; নাগগণও রসাঁতলে বিবিধ কাম কামনা 
করিয়া, যখাবিধি অশেষবিধ ভোঁগপ্রদাঁনসহকাঁরে শ্রা্ধ করত ধাহাদের অর্চনা করেন; সর্প- 

গণও রদাতলে সর্বদা বিধিধিহিত মপ্্োচ্চারণসহকারে ভোৌগসমৃদ্ধি নিবেদনপূর্বক শ্রা্ করিয়া, 
ধাহাদিগকে তৃপ্ত করেন. সেই পিতৃগণকে আমি নমস্কার করি। 

ধাহারা সাক্ষাৎ দেবলোকে, অন্তরীক্ষে ও মহীতলে নিবপতি করেন এবং স্থরাদিরাও ধাহাদের 
পৃজ। করিয়া থাকেন, সেই পিতৃগণকে আমি নমস্কার করি। তীহারু। আমার নিবেদিত প্রতিগ্রহ 
করুন। ধাহার! সাক্ষাৎ পরমায্মা, ধাহাঁরা মুদ্তি পরিগ্রহ করিয়া, সর্ধধদ। বিমানে অধিষ্ঠান রূরেন 
যোগীশ্বরগণও শিঞ্ধল হ্বায়ে ধাহাঁদের আশ্রয় লইয়া থাকেন এবং ০ ক্লেশমুক্তির হেতু, সেই 
পিতগণকে আমি নমস্কার করি। 

ধাহারা স্বর্গে মুত্তিমান্ হইয়া! বিরাগ করেন, হারা ্ বধাভোনী। ধাহারা সমুদায় কাম- 
নাই পুরণ করিতে সমর্থ এবং নিষ্ষাঁম ব্যকিদিগকে বাহারা যুক্তিপ্রদ্দান করেন) ধাহারা কাম 
ৰান্ পুকুষদিগের.সমুদায় কামনা পূরপ করেন এবং বাহার! দেবন্ব, ইন্ত্রত্ব ও তাহা অপেক্ষা 



ষ্বতিতম অধ্যায়। রা 

সধিকত্ব এবং পুত্র, পণ্ত, ধন, বগ ও গৃহ সকল প্রদান করিয়া গাঁকেন, সেই পিতৃগণ সকলেই 
নাঁষার এই প্রণতিক্রিয়ায় সন্ত্ট হউন। ধীহীরা চত্্রের রশিলমুহে, ধাহারা হুর্যাবিদ্বে, ধীহাঁরা 

গুক্লবর্ণ বিমানে সর্বদা বাদ করেন, ঘেই পিতৃগণের উদ্দেশে অর, জল ও গন্ধাদি নিবেদন ফরি- 

তেছি, তাহারা তন্বারা পুষ্ট ও সন্ষ্ট হটন। হবি দ্বারা অনলে হোম করিলে, ধাহারা তৃপ্তি লাভ 

করেন ধাহারা বিপ্রশরীর আশ্রয়পূর্বক ভোজন করিয়। থাকেন এবং পিওদান করিলে, ধাহাথের 

আমোদ উপস্থিত হয়) তাহারা আশার প্রদত্ত মনন ও জল দ্বারা সন্্ট হউন। জুরগণ ও মহযি- 

শ্রে্টগণ গণ্ডারমাংপ, দিব্য মনোহর রুষ্ণতিল ও কাল শাক, এই সকণ দ্রব্য প্রদীনপূর্বক 

ধাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন, তাহারা আমার কৃত এই শ্রান্ধে সন্তুষ্ট হউন। ঘাবতীক্ক কব্য ধাহাদের 

নিরতিশয় অভিপাষের সামগ্রী, অমরগণও ধাহাদের অর্চনা করেন, আমি এই গন্ধ, পুষ্প ও 

ভোঙ্জা নিবেদন করিতেছি / তাহার। সন্নিহিত হউন। দিন দিন, আবার মাধাস্তে ধাহাদের 

পূজা কর! হয়, ধাহারা অষ্টকাতে অর্টিত হইয়া থাঁফেন এবং বংসরাত্তে অভথাদয়ে ধাহাদের 

পৃজজা কর! হয়, সেই পিতৃুগণ আমার এই শ্রাদ্ধে পরিতৃপ্ত হউন। হীহার| চন্ত ও কুমুদবং 

কান্তি ধারণ করয়া, ব্রাঙ্গণগণের পূজা গ্রহণ করেন; ক্ষত্রিয়গণ ধীহাদিগকে উদীয়মান তপন 

লম বর্ণে অর্ডনা করিয়া থাকেন) ধাহারা কনকবৎ অবদাত দেহে বৈশ্তগণ কর্তৃক পুজিত 

হন এবং ধাহারা নীলীনিভা পরিগ্রহ করিয়া, শু্রদনের পৃগা গ্রহণ করেন, আমি সেই পিতৃ- 

পুরুষর্দিগকে পর্বদা প্রণাম করিতেছি। তাঁহারা আমার নিবেদিত পুষ্প, গন্ধ, ধৃপ, অন্ন ও 

তৌয়াদি দ্বারা আমার শ্রাদ্ধে সন্ষ্ট হউন। বীহারা পবিত্র অনলে আহত দেবপূর্ব কব্য মকল 

অতীব তৃপ্তির জন্ত ভোজন করেন এবং ভোক্গন করিয়া, তৃধ হইয়া, বিবিধ অীশ্বরয্য প্রদান 

করিয়া থাকেন, আমি তাহাদিগকে প্রণাম করিতেছি। তাঁহারা আমার শ্রান্ধে তৃঙ্ধ হউন। 

ধাহারা রাক্ষদদিগকে, উগ্রপ্রকৃতি মন্গরদগকে, ও তৃতদ্দিগকে নিঃশেষে নাশ ও প্রজা সকলের 

অমঙ্গল বিনাঁশ করেন, ষাঁহাঁরা সুরগণের আদি এবং ধীহার। অমরেশগণ্রে ও পৃজ্য, আমি সেই 

পিতৃগণের দকরকেই প্রণাঁম করিতেছি তাহারা আঁমার কৃত এই শ্রাদ্ধ তৃপ্ত হউন। 

অগ্নিত্বাত্, বহ্হিষদ, আঁগ্যপ ও সোঁমপ এই নকল পিতৃগণের আনি এই শ্রান্ধে তৃপ্তিবিধাঁন 

করিতেছি। তীহার। তৃপ্ত হউন। অগ্রিঘাত্ত পিতৃগণ আমার প্রাচী দিক্ রক্ষা করুন। বহিষিদ্ 

পিতৃগণ আমার দর্ষিণ দিক্ রক্ষা করুন। আল্মপ পিহগণ প্রতীচী দিক্ ও সোমপ গিতৃগণ 

আমার উদীগী ্রিক রক্ষা করুন। তাহাদের অধিপতি যম আমাকে রাঙ্ষমগণ হইতে, ভূতগপ 

হইতে, পিশাচগণ হইতে এবং মন্থুরগণ হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন| 

বিশ্ব, বিশ্বতৃক্, আরাঁধা, ধর্ম, ধন্য, শুভীনন, ভূতিদ, ভৃতিকৎ, ভূঠি, পিহৃগণের এই নয়টা 

»এ। তৃদ্বাতীত, কল্যাণ, কল্যতা, কর্তা, কল্য, কল্যতরায়। কগ্যতাহহ ও; এই ছয়টা 

৭) বর, বরেণ্য, বরদ, পুরিদ, তুর, বিশ্বপাতা ও ধা? এই গাতটা গণ) মহান, মহাস্বা, 

হিত, মহিমাবান্, মহাবল, এই পাঁচটী পাঁপনাশন গণ £ আর সুথদ, ধন, ধর্ম, ভূতিদ, এই 

রিটা গণ) সমুধায়ে একবিংশ পিতৃগণ ॥ বাঁহারা এই অখিল ভগ ব্যাপিয়৷ আছেন, তাহার! 

মামার এই শ্রাদ্ধ তৃপ্ত হউন ও সন্তষ্ট হউন এবুং সর্বদ। আমায় হিত সন্প্রদান করন । 

ইতি পিতৃপুরুষন্তোত্রকথন না
ম ষঞ্ধবতি তম অধ্যায়। 

০০ 

২৬ 



সগ্তনবতিতম অধ্যায়। 

মার্কগেয় কহিংলন, এই প্রকার স্তব করিতে করিতে, সহসা সমুচ্ছিত তেজোরাশি তাহার 

গোচরে প্রাহভূণত হইয়া, আকাশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল । অন্তর সুবিপুল সেই তেজঃ জগৎ 

প্রাপ্ত হইয়া, স্থিরভাব আশ্রয় রিলে, কচি তাহা দর্শন করিয়া, শ্িতিতল-ন্যস্তজানু হইয়া, 

এই বলিরা, স্তবগাঁন আরস্ত করিলেন, সকলেই ধাহাদের অর্চনা করে; ধাহাদের মূর্তি নাই, 

ধাহাঁদের তেজ অতিমাত্র প্রতিছাবিশিষ্ট, ধাহারা সর্বদাই ধ্যানে নিবিষ্ট ও ধাহারা দিব্যদৃষ্ি, 
আনি সর্বদা তীাহাঁদগ্রকে নমঙ্কার করি। যাহারা ইন্দ্রী্ি অঅরগণেরও নেতা) যাহারা দক্ষ, 

রীচি, সগ্ডধি ও অন্তান্ত সকলেরও নিয়&1 ও কামন! পুরণ করিয়া থাকেন; আমি সেই পিতৃ- 

দিগকে সর্বদা নমস্কার করি। ধীহারা মন্থাণি মুনীন্দ্রগণের, হুর্ধ্য ও চন্দ্রের এবং জল ও উদধিরও 

নেতা, সেই পিতৃদ্দিগকে আমি সর্বদা নমস্কার করি। ধাহার! নক্ষত্রগণের, গ্রহ সকলের, 

বাধুর, অগ্নির, আকাশের, শ্বর্গের ও পৃথিবীর নেতা, তাহাদিগকে কৃতাঁজলিপুটে আমার নমস্কার । 

ধীহার! দেবধিগণেরও জনিতা, ধাহারা সকল লোকের নমস্কৃত, ধাহারা সর্বদা অক্ষয় ফল দান 

করেন, তাহাদিগকে আমার ক্ৃতাঞ্জলিপু:ট নমস্কার | সঙ্গে সঙ্গে আমি গ্রজাঁপতিকে, কশ্তপকে, 

সোমকে, বরুণকে ও যোগেশ্বরদিগকেও সর্র্দ! কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিতেছি। সপ্ত লোকে 

সপ্ত গণ আছেন, তীহাদিগকে মামি নমস্কার করি। যিনি স্বয়ং ও যোগচক্ষু, সেই ব্রঙ্গা- 

,কও আমার নমস্কার । সোগই ধীহাঁদের আঁধার এবং যোগই বাহাদের মুর্তি, আগি সেই পিতৃ- 

দিকে এবং জগতের পিতা সোমকেও নমস্কার করি। অগ্নিই ধাহাদের রূপ, ধাহাদের হইতে 

এই বিশ অগ্নীফোমময় হইয়াছে, সেই অন্ান্ত পিতৃদ্িগকেও আমি নমস্কার করি। তেজই যাহা, 

(দর আধার ; সোম, কুর্য্য ও অগ্রই ষাঁহাদের মৃত্তি এবং জগৎ ও ব্রঙ্ষই ধাহাদের স্বরূপ এবং 

ধাহাঁরা যৌগপরায়ণ, সেই মথিল পিতৃপুরুষদ্গকে আমার যত মানসে নদস্কার, নমস্কার, নম- 

স্কার। শ্বধা তাহাঁদের আহার । তাহারা আশার প্রতি প্রসন্ন হউন। 

মার্কগেয় কহিলেন, মুনিসত্তম ! রুচি এই প্রকার স্তব করিলে, পিতৃগণ উল্লখিত গগনবাাপী 

তেজে দশ দিক্ সমুদ্তাপিত করিয়া, বিনিজ্তান্ত হইলেন । রুচি দেখিলেন, তিনি যে পুষ্পগন্ধান্- 

পেপন নিবেদন করিয়াছিলেন, পিতৃগণ সেই কলে বিভূষিত হইয়া, তাহার পুরোভাগে অব 

স্কিতি করিতেছেন । তত্দর্শনে ঠিনি পুনরায় ভক্তিভরে প্রণাম ক'রয়া, পুনর্ার কুৃতাঞগুলি হইয়া, 

আঁদরসহকারে তীহাদের পৃথক পৃথক্ স্তব করিতে লাগিলেন, ছোঁমাকে নমস্কার, তোঁমাঁকে নম- 

ক্গার। তখন পিতৃগণ গ্রপন্ন হইয়া, রুচিকে ক হলেন, বর প্রার্থনা কর। মুনিসত্তম রুচি নত" 

কন্ধর হইয়। কহলেন, ব্রহ্ধ! সম্প্রচি আমাকে সৃষ্টি করিতে আদেশ করিয়াছেন । সেইজন্, 

আমি পত্ঠীলাভের ইচ্ছা করি। ও পরী যেন প্রজাব্তী, দিব্যন্বভাবশীকিনী ও শলীঘন য়! হয়। 

পিতৃগণ কহিগেন, এই স্থান্ইে এই মুহুর্কে তোগার মনোরম গল্ধী আবিতূভ1 হইবেন । 

তাহার গর্ভে তোমার ষে পুত্র জন্মবেন, তিনি মন্থ হইবেন। কুচে! তোমার নামেই সেই 

ধীমান মন্স্থরাঝিপঠির নাম হইবে। অর্থাৎ, তিনি রৌচানামে জগত্য়ে বিখ্যাতি লাভ করি' 

বেন। তীহারও অনেক পুত্র জন্মিবে। তাঁহারা সকলেই মহাবল পরাক্রমবিশিষ্ট সকলেই 

গহাঁক্বা এবং সকলেই পৃথিবীপাল্লক হইবেন । তুমিও প্রজাঁপঠি হইয়া, চতুর্ষিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়া, 

ধর্শ্ঞ হইয়া, স্বকীয় মধিকারাবপাঁনে পিদ্ধিলাঁভ করিবে । আর যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এই ক্তোপ্র 

পাঁঠসহকারে আমাদের শুব করিবে, আমরা তাহার প্রতি সহ্ষ্ট হইয়া, তাহাকে উৎকষ্ট আত্ম 

জ্ঞান, শরীরারোগ্য, অথ, পুক্র ও পৌত্রাদি এবং বিবি! ভোগ গ্রদান করিব। অপ্তএব যাহারা 



অধ্টনবতিতম অধ্যায়। ২৪৩ 
এই সকল কামনা করিবে ভাহারা তোমার প্রযোজিত উনিখিত স্তব দ্বারা আমা/দর ম্তবগা,ন প্রবৃত্ত হইবে। এই স্তব আমাদের শ্রীতিজনক। যেব্যকি ক্তিসহকারে শ্রাজে ভে'জন প্রবৃত্ত দিশ্রে্ঠগণের গুরোভাগে অবস্থিতি করিয়া, এই স্তব পাঠ করিবে, আমরা উহার শ্রবণ-সন্প্রী. 
তির বশবর্তী হইয়া, তথায় সন্গিহিত হইলে, তৎগ্রভাবে সেই শ্রাপ্ধ অক্ষয় হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। যদিও সেই শ্রাদ্ধ প্রোহিয়ণৃণ্ত হয়) অথবা বদও সেই শ্রান্ধ উপহত হয়, অথবা যদিও অন্তায়পথে উপার্জিত বিত্ত কিন্বা শদ্ধযোগ্য নহে, এরূপ উপহত উপহার দ্বারা সেই শ্রান্ধ করা হইয়া খাঁকে; অথবা যদিও অকালে, অস্থানে ও অবিধিক্রমে তাহার অনুষ্ঠান করা হয়) অথবা 
যদ্দিও শ্রদ্ধাহীন ও দস্তপরায়ণ হইয়া, সেই শ্রাদ্ধ প্রবন্তিত কর! হইয়া থাকে ;) তথাপি, এই শব 
পাঠ করিলেই, সেই শ্রাদ্ধ আমাদের তৃপ্বি বিধান করিবে । 

অধিক কি, আমাদের স্থখাবহ এই স্তোত্র যে শ্রাদ্ধ পঠিত হইবে, তাহাতে, আমাদের ধাদশ- বাধিকী তৃপ্তি সমুদ্তূত হইবে। হেমস্তে পাঠ করলে, দ্বাদশান্দ তৃপ্তি প্রদান কারবে। শিশি'র 
এই পধিত্র স্তোত্র পাঠ করিলে, আমরা তাহার দ্বিগুণ তৃপ্তি ভোগ করিব। বসন্তে শ্রান্ধকশ্খে ইহা 
পাঠ করিলে, ষোড়শাবব্যাপিনী তৃপ্ত সমুগ্তত হইবে । গ্রীষ্মে পাঠ করিলে ও, যোড়শানদ তৃপ্থির 
সমূৎপার্দন করিবে । রুচে! বর্ষাকালে শ্রা্ধ অঙ্গহীন ক রও, এই শোরপাঠ ছারা আমাদের 
অক্ষয় তৃপ্তি উপপন্ন হইয়া থাকে । শরৎকালে শ্রাদ্ধকালে পাঠ করিলে, পঞ্চদশবর্ষব্যাপিনী তৃপ্তি 
সমুস্তাবন করে। যে গৃহে নিত্য ইহা লিখিত থাঁকক, সে গৃহ শ্রান্ধ করিবামাব্র, আমাদের সাগিধ্য 
সজ্ঘটন হয়। সেইজন্যই ব্রাক্ষণগণ এ্রাদ্দভোজনে প্রবৃন্ হইলে, তুমি তাহাদের পুরোভাঁগে উপ- 
স্থিত হইয়া, ইহা শ্রবণ করাইবে। মহাভাগ! তাহাহইলে, আমরা পুষ্টি লাভ করিব। গয়ায়, 
পুরে, কুরুক্ষেত্রে ও নৈ'মষে শ্রান্ধ ক'রলে যে ফশ লাভ হয়, এই স্তোত্র শ্রবণ ও ধারণ করিলে, 
সেই ফল লাঁভ হইবে। রুচিকে এইপ্রকার বর দিয়া, (পতৃগণ সিদ্ধি লাঁত করিলেন। 

ইত পিতৃগণের বর প্রদান নাম সপ্তটনবঠিতম অধ]ায়। ৯» 

অঙ্টনবতিতম অধ্যাঁয়। 

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পিতৃগণ প্রস্থান করিলে, সেই নদীর মধ্য হইতে গ্রাশ্নোচানায়ী মনো- 

হারিণী কৃশাঙ্গী বরাপ্সর। রুচির সনীপদেশে সমুখিষ্া হল । সে মহাঁম্মা রুচিকে পরমমধুর স্বরে 

বিনয়াবনতা হইয়। বলিতে লাগিল, অয়ি তপশ্ষিপ্রবর ! বরুণের পুত্র মহাত্া পুঙ্ষরের গুরসে 

আমার গর্তে পরমস্ুন্দরী যে কন্যা জন্মিয়াছে, আমি সেই বরবণিন।দক ভাখ্যা্ধ মাপনার হস্ত 
সম্প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। তাহার গর্তে মহাম ত মনু আপনার পুত্ররূপে সমুৎপন্ন 

৮৮৯ কহিলেন, রুচি এই কগায় সম্মত হইলে, বরাগ্রা প্রশ্নোচ আপনার মাননী- 

নারী সেই প্রশস্তশরীরশািনী কণ্ঠাকে সপিল হইতে সমুখাপিত করিল। তখন মুনিসত্ম রা 

মহামুনিদিগকে আনাইয়া, সেই নর্দীপুলিনে বিহত বিধানে তাহার পাণিপীড়ন করিলেন। ৪ য় 

গর্তে তাহীর মহাবীর্ধা মহানঠি পুত্র উৎপন্ন হইল । এ পুর পিঠার নাষে পৃথিবীতে রোচা 

বলিয়া থ্যাতিলাঁভ করিলেন। ভাহার মন্বত্তরে ধাহারা দেবতা, খধি, রাজী ও তাহার পুক্র, 

হইয়াছিলেন, স্তাহাঁদের বিষয় পৃব্বই সম্যক্ রূপে ভোনাযে বণিযাছি এই এ 

করিলে, লোকের ধনবৃদ্ধি, রোগনাশ; ধনধান্ত ও ম্ুতোৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে 



২০৪ ৃ মার্কগেয় পুরাণ । 

নাই । মহামুনে | পিতৃগণের উল্লিখিত স্তব ও তাহাদের গণবিবরণ শ্রবণ করিলেও, তাহাদের 

প্রসা্দে সমুদয় কামনাই পিদ্ধ হইয়া থাকে । 

ইতি মানিনীর বিবাহনাম অষ্টনবতিতম অধ্যায়। 

নবনবধতি তম অধ্যায় । 

মার্কগেয় কহিলেন, অতঃপর ভৌত্যের উৎ্পতি এবং তাহার অধিকারস্থ দেবগণ, খধিগণ, 
পুর্রগণ ও রাঁজগণের ও বিষয় শ্রবণ কর। অঙ্গিরার ভূতিনামে এক শিষ্য ছিলেন। তিনি অতি- 
কোপনম্বভাঁব ; অল্লেই অতিভয়াবহ শাঁপ প্রান করিতেন । ঠিনি মিষ্ট কথা বলিতে জানিতেন না। 
তাহীর আশ্রমে স্বয়ং বাযুও অতি ধীরে ধীরে প্রবাহৃত হইতেন; কখনও তাহার ব্যতিক্রম 

করিতে পারিতেন না । শ্বয়ং রবিও মৃদু মুছু তাপ দান করিতেন; মেঘও এরূপে বর্ষণ করিতেন, 

যাহাতে অতিমাত্র কর্দম জন্মিতে পারিত না) শ্য়ং চত্ত্রমা রশ্মিমণ্ুলে পূর্ণ হইলেও, নাতিশীত 
কিরণ বিকিরণ করিতেন। অধিক কি, খতুগণও সেই অঠিতেজন্বী কোপনন্বভাঁব খষির ভয়ে 
আপনাদের পর্ধ্যায়ক্রম ত্যাগ করিয়া, তদীয় আঙ্ঞাঁনুসাঁরে আশ্রমজাঁত বৃক্ষসমূহে সর্বকাল-সুলভ 

ফল পুষ্প সমুস্তাবন করিত। সেই মহাতপার গ্রভাবভয়ে ভীত হইয়া, আশ্রমসমীপন্থ জলরাশি 

তাহার ইচ্ছান্ুসারে বারম্বার তাহার কমগুলুমশ্যে প্রবেশ করিত। বিপ্র! তিনি অতিমাত্র- 

কোঁপনশ্বভাঁব ছিলেন ) অঠি-ক্লেশ সহ করিতে পারিতেন না৭ তিনি অপুত্র ছিলেন। এইজন্ত 
তিনি তপশ্চরণে মনন করিলেন, আমি পুত্রকামনাবশংবদ হইয়া, আহরসংযম কারক! শীত, 

বাত ও অনলে আহত হইয়া, তপ্ত করিব । এই প্রকার চিন্তা করিয়। তিনি তপগ্তাতেই মনো- 
নিবেশ করিলেন । তখন ইন্দু নাঁতি-শীত প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন ? স্ুধ্য নাতিতাপ প্রদান করিতে 
লাগিলেন; মহাঁমুনে ! বাধুও নাতিবহনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মহাঁনুনি ভূতি সুখছুঃখাদি 

দন্ব সকলে গীডামান হইয়া, যখন পুক্রলাঁভে সমর্থ হইলেন না, তপস্তা হইতে বিনিবৃত্ত হইলেন। 

তাহার সুবর্চা নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। তিনি যজ্ঞ করিয়া ভূতিকে তাহাতে অভিমান্ত্রত 
করিলেন । ভূতি তদমদারে সেই যজ্ঞে গমন করিতে অভিলাঁষী হইলেন। তূতির শাস্তি নামে এক 

শিষা ছিলেন। তিনি যেমন নিরতিশয় বুদ্ধিমান্, অতিমাত্র শাস্তস্বভাব ও বিনীত, সেইরূপ 

গুরুর কার্ষ্যে সর্বদাই উদ্যুক্ত, শুদ্ধাচার ও উদারম্বভাব ছিলেন। ভূতি তাহাকে ক'হলেন, 

অক্ি শাস্তি! আমি ভ্রাতা স্বর্চার যজ্ঞে যাইব") তিনি আগাঁকে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছেন। 

ভোঁমাঁকে যাহা করিতে হইবে, শ্রবণ কর। তুম আমার আশ্রমে থাকিয়া, যাহাতে অগ্নি কোন- 

রূপেই নির্বাণ প্রাপ্ত না হন, ত্বক্জন্য যত্বাতিশয় সহকারে জাগরণ করিবে । 
মার্কণ্েয কহিলেন, এই প্রকার আজ! পাইয়া, শিষ্য শান্তি, যে আজ্ঞা বলিলে, গুরু ভূতি 

জ্যে্ট ভ্রাতা কর্তৃক আঁহৃত হইয়া, তাহার যজ্ঞে গমন কাঁরলেন। এদিকে শাস্তি, মহাত্মা গুরুর 
ভূঠি নিমিত্ত বন হইতে যেমন সনিৎ, পুষ্প ও ফগাদি আহরণ ও গুরুভক্তির বশবর্বী হইয়। ঘেমন 

গন্তান্ত কর্মকরণে প্রবৃত্ত হইলেন, তেমনি গুরুর রক্ষিত অগ্নি নির্বশণ হইয়া গেলেন । অনধ নির্বাণ 

হইলেন, দেখিয়া! মহামতি শাস্তি অতিমাত্র ছুঃথিত ও গুরুর ভয়ে ভীত হইয়া, বারম্বার চিন্তা করিতে 

লাঁগিগেন। ভাবিলেন, আমি কি করিব? কিরূপে বা গুরুর এখাঁনে আগমন হইবে ? আমারই 

বা অদ্য কিরূপ করা৷ যুক্তিযুক্ত 1. কি করিলেই বা সর্বথা নুসঙ্গত হইবে? গুরু যদি আপনার 

রক্ষিত ও আশ্রিত অ্নিকে নির্বাণ অবজোকন করেন, তাহা হইলে, অদ্য আমাঁকে বিষম বিপদেই 

ফেপিবেন। যদি আমি মন্ত অগ্নি এই অগ্নিস্থানে স্থাপন করি, ভাহা হইলে, তিনি অবস্তা আমাকে 



নবনবতিতম অধ্যায়। ২০৫ 

ভগ্ম করিবেন। কেননা, তিনি তৃত ভবিধা বর্তমান সমুদায় প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন) সুতরাং 
এবিষয় কধন গোপনে খাঁকিবে না। ঠিনি অবন্তই জানিতে পারিবেন। এইকপে পাপা আমি 

গুরুর কোপ ও শাপ উভয়েরই নিমিত্ত হইলাম । গুরুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়া, আমার েরূপ শোক . 
হইতেছে, 'নিজের জন্য সেরূপ হইতেছে না। অনল নির্বাণ হইয়াছেন, দেখিয়া, গুকু নিশ্চয়ই 
আমাকে শাগ দিবেন। অথবা স্বয়ং অগ্নিও তখন ক্ুদ্ধ হইয়া আমারে অভিশপ্ত করিতে পারেন। 

কেননা, গুরুর আমার খ্রর্বপই প্রভাব। অমনি অবগ্তই তাহার মম্মাননা করিবেন। দেবগণ্ 
তাহার প্রভাবে ভীত হইয়া, আজ্ঞাণজ্বনে কোন মতেই সমর্থ হন না। তিনি বাস্তবিকই অপরাধী 
আমাকে কোন্ যুক্তিতে শাঁপ প্রদান না করিবেন? . 

মার্কগডেয় কহিলেন, তিনি বুদ্ধিমাঁন্ ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠ এবং গুরুকে সর্বদাই ভয় করিতেন। এই- 
৷ জন্ত বারঘ্বার এরূপ চিন্তা করিয়া, অগ্রিরই শরণাপন্ন হইলেন এবং চিত্ত সংযত করিয়া, ক্ষিতিতল- 
 ন্যন্তজান্ু ও ক্ৃতীপ্রশি হইয়া, একমনে বক্ষ্যমাণ বিধা 'ন তাহার স্তব করিতে লাগিলেন, ও সর্বাহৃতের 

“ধনস্বরূপ বিরাটরূপী অগ্রিকে নমস্কার | তিন রাজস্য়যজ্ঞে ষড়াত্মা হইয়। বিরাজ করেন। তিনি 

গপ্ত দেবতার বু বিধান করেন। তিনি পরমস্ন্দর-দী৭প্রিবিশিষ্ট, তাহীকে নমস্কার। তিনি 
ক্ষাৎ শুক্র স্বরূপ) সেইগন্থ সমস্ত জগতের স্থিতি প্রদ। তুমি সমস্ত দেবতার মুখ। ভগবান্তোমারই 
হাঁয়ে হবিভোঞন ও অধি্ন দেবতার তৃপ্তিপাধন করেন) স্থৃতরাং তুমিই সমস্ত দেবতার প্রাণ। 
মাতে যে হবি মানু হয়, তাহা পরমপবিবরভীব প্রাপ্ত হইয়া, পরে বপরূপে প রণত হইয়া থাকে। 

হাতে অথিল ওষধির জন্ম হয়। দেই ওষধি দ্বারাই জন্তগণ সুখে জীবিত ধারণ করে। মন্থুষ্যেরা এ 

পে তোমার স্থ্ট ওষধিনমুহে যক্ঞ সকল বিধান করিয়া থাকে । হে অনিগসারথি! হে পাবক! 

নই সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ, দৈতাগণ ও রাঞ্ষলগণ আপ্যায়িত হয়। হেহুতীশন! এইক্ূপে 

'কমাত্র তুমিই সেই ধক্ত সকলের মাঁধার। এই কারণে, হে অগ্নি! তুমিই সকলের যোনি এবং 
মিই সর্ধময়। হে পাবক! দেবগণ দানবগণ, যক্ষগণ, দৈত্যগণ, গন্ধবগণ, রাক্ষমগণ, মনুষ্য 

, পশ্তগণ, বৃক্ষগণ, মৃগগণ, পক্ষিগণ, মরীস্থপগণ সকলেই ত্বকর্তুক মাপ্যা'য়ত ও সম্বন্ধ হইয়া 

কে এবং তোমাতেই উদ্তত ও তোমাতেই অস্তে লয়প্রাপ্ত হয়। হে দেব! তুমিই জলের 

টি কর। আবার তুমিই তাঁহার ভক্ষণ করিয়া থাক। আবার, তথকর্তৃকই পচ্যমান হইয়া, 

ৎ সমস্ত প্রাণিগণের পুষ্টুর'কারণ হইয়! থাঁকে। তুমি দেব্গণে তেজোকপে ও সিদ্ধগণে কান্তিরূপে 

মবস্থিতি করিতেছ।. তুমি নাগগণে বিষরূপে ও পক্ষিগণে বাুন্ধপে বিরাজমান হইত্ছে। তুমি 

ন্থয্যগণে প্লোধরূপে ও পক্ষিমুগাধিতে মোহবপে প্রতিঠিত আছ। তুমি তরুগণে অবষ্টস্তরূপে ও 

হয ওটার কিডে। ভুমিই জলে জব, ভি বাুতে বোশাশি, মই 
গাকাশে ব্যাপি, এবং তুখিই সর্বত্র আত্মারপে অবস্থিত আছ। হে অগ্নি | তুমিই সর্বভূতের 

স্তরে বিচরণ করিয়!, তাঁহাদের পরিপালন করিতেছ। কবিগণ তৌমাকে এক, ও পুনর্ধবার 

ইবিধপ্বপ্মি সিদ্েশ করিয়াছেন । আবার তোমাকে অষটধা কল্না করিয়া, আন্-কের কনা, 

বিয়ীউলেন। পরমধিগণ বলিয়াছেন, তুটিই এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছ। হেহুতাপন তুমি 
না থাকিলে, এই 'ব্ববন্ধাণড তৎক্ষণ্ই হয়প্রাপ্ত হয়। ব্রা্ছণ হব কব্যাদি ছারা্থধা,ও শ্বাহা 
উচ্চারণ করিরাঁ- একমাত্র তোখার পূজা করত স্বক বিহিত গতি লাভ করেন। অমন্নগণও তোগার 

পূজা করিয়! থাঁকেন।, প্রাণিগণের পারণাম, আত্মা ও বীর্য্যস্বরূপ শিখা কণ তোঁমা হইতে 

নি্বান্ত হইয়া পরে দর্বভূতের দাহন করে। তুমি জাতবেদ। তুমি মহাঁছু/ুতি। এই বিশ্ব 

তোমারই) বৈদিক কর্মও তোমারই । তুমিঅনগ। তোমাকে নমস্কীর | তুমি-পিঙ্গাক্ষ । তোমাকে 

নমন্কার। তুস্ি-ছহটুখন। তোমাকে ননষ্কীর। তুমি পৃবুক.ও সকলের আদ, তে রি সী 

্কার। তুমিই হব্যবাহন, ভোঁমাকে নমস্কার । তুমিই,তুক্ত ও পীত দ্রব্য টুন চন কর 

এইভন্ত তুমিই বিশ্বপাবক,। তুমিই শত্ত সকল পাঁরপক কারগ্না থাক। তুমিই জগতের 



২৯৬ মারের পুরাণ | 

পুষ্টিবিধান কর। তুমিই এমুখ, তুমিই বায়, তুমিই শস্তহেতুক বীজ, তুমিই সর্ব ভূতের 
পোষণ করিয়া থাক। তুমিই. ভূত, ভন্বষ্য ও গু তুমিই সর্ধভূতে জ্যোতিঃ, তুমিই 
আঁটিত্য, তুমিই বিতাবন্ন, তুিই বার“তৃসিইণানি, তৃমিই উভয়বিধ সন্ধা, হে বহি ! ভূমিই 
হিরণারে তাঃ, তুমিই হিরণ্যোৎপঞির ন্ট তুমিই হিরণ্যগর্ভ, তুমিই হিরণ্যসদৃশ গ্রভাবিশিষ্ট, 
তুমিই মুহূর্ত, তুমিই ক্ষণ, তুমিই ক্রি, তুমিই লব, হে জগৎ্প্রতু ! তুমিই কণা, কাঠা ওনিমেযাদি- 
ক্ষূপে বিরাজ করিতেছ, তুমিই এই অখিল বিশ্ব, তুমিই সকলের পরিণামাত্মক কাল। 

প্রডো ! তোমার যে কালীনায়ী প্িহ্বা কালের আশুয়ন্বরূপ], তদ্দারা তুমি আমাদিগকে 
ভয় হইতে, সমুদায় পাপ হইতে এবং এ্রহিক ও পারলৌকফিক কক মহাতয় হইতে: রক্ষা কর। 

তোমারে করালীনির্জী জিহবা মহা প্রলয়ের কারণ, তুমি তদ্দারা আমাদিগকে সমুদয় পাপ 
হুটতে ং ও প্রহিক মহাভয় হইতে রক্ষা কর। 
তোমীর থে" মনৌজ্বানায়ী -প্রিইবা লবিমাগুণশাপিনী, তদ্দারা তুমি আমাদিগকে যাবতীয় 
পাপ হইতে ও  এঁহিক মহাঁভয়. হইতে পরিত্রীণ কর। 
ভোমার যে সুলো ইতানারী জিহ্বা ভূতগণের কামনা পূরণ করেন, ভুমি তন্বারা আমাদিগকে 

যাবতীয় পা পাঁপ পহইতে ও ও প্রহিক মহাভয় হইতে রক্ষা কর। 
তোমার, যে যে ধূরবর্ণা দিহব। প্রাণিগণের রোগের কারণ, তুমি তদ্বারা আমাদিগকে সমুদয় 

তোথার' যে স্কুলিঙ্গিনীনাম়ী জ্হ্বা সকল মঙ্গলের হেতু, তদ্থারা তুমি আমাদিগকে সমুদায় 
পাঁপ হইতে ও রনি মহাভয় হতে রক্ষা কর। 

তোমার যে বিশ্বানাী জিহ্বা প্রাণিগণের শর্শ সম্প্রদান করে, তদ্থারা তুমি আমাদিগকে 
সমুদায় পাঁপ হতে ও প্রহিক মহাভয় হইতে রক্ষা কর। 
তুমি পিঙাক্ষ। তুমি লোহিতগ্রীব । তুমি কষ্তবর্ণ। তুমি হুতাঁশন। তুমি আমাঁকে সমুদ্রায় দোষ 

হইতে পরিত্রাণ ও এই নংদারসঙ্কট হইতে উদ্ধার কর। হে বন্ে! হে সপ্তার্টিঃ! হে কৃশানো! 
হে হব্বাহন | তুমি প্রসন্ন হও; আমি তোমার অগ্নি, পাবক ও শুক্র প্রভৃতি অষ্ট নাম উচ্চারণ 
করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও । হে অগ্নে! হে সর্বভূতের মগ্রে সমুন্ভুত! হে বিভাবসো! হে হবাযবাহ! 
হে অবায়! হেস্তবময় ! তুশি গ্রসন্ন হও । 

তুমি অঙ্ষমূশ্বরূপ ও অনিন্তান্বরূপ। তুমি বঙ্কি। তুমি সমৃদ্ধিমান্, ছুশ্রসহ ও অতিতীব্রস্বরূপ। 
ডুমি অভিবীধধ্য ও মৃষ্িান্। তুমিই এই অবায়ন্বরূপ, ভীমস্বরূপ অশেষ লোক সংহার করিয়া 
থাক। তৃমিই উতকষ্টম্বরূপ। তুমিই অশেষ সত্বের হৃৎপুগুরীক। তুমিই অনস্তশ্বরূপ ও সকলের পুজা- 
্বরূপ। তোমা হইতেই এই স্বাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব প্রাহ্ভূতি হইয়াছে। হে হৃত্তাশন। তুমি এক' 
আবার অনেক । তুমি অক্ষয়স্বরূপ। তুমিই কানন ও পর্বত সমেভ এই পৃশিবী | তুমিই চন্দ্র ও হৃর্ধয 
সহিত এ আকাশমগ্ডল । তুমিই রাত্র ও দিনসমন্বিত সমুদয় কাণ। তুমিই মহালাগরের ঞঠরমধ্য- 
বঞ্তী বাড় অনণ। তুমিই পরম বিভূতি সহায়ে স্র্য্যের ও চন্দ্রের কিরণে বিরাগ করিতেছ। 

মহধিগণ নিয়নপরায়ণ হইয়া, মহাধজ্জে হুতাঁশন বলিয়া, তোমারই সর্বদ1 পুজা করেন। তুমি 
যল্তে অভিষ্ট হইয়া, সোমপান করিয়া থাক 'এবং তুমিই, ববট্কার-উচ্চারণপূর্ববক-মাহুত হবি 
পানপকরিয়া, লৌকদিগকে সমৃদ্ধি প্রদান করিয়া থাক। ব্রাঙ্ষণগণ ফলকামনার বশবর্তী হইয়া, 
সতত তোমারই পুজা করেন। তুমিই সমুদয় বেদে গীয়গান হইয়া থাক। িজেন্ত্রগণ তোমারই 
কারণে যজনপরায়ণ হইয়া, সকল কালে বেদ নকল অধিগত কারেন। তুমিই যজনপরায়ণ ব্রঙ্গা। 
তুমিই বিষ, তুমিই মহাদেব, তুনিই ইন্দ্র, তুমিই অর্ধামা, তুমিই বরুণ। কুর্যয, চক্র, সমুদয় সুর ও 
অনুরগণ, সকলেই হব্য হ্বীরা সস্তোধিত করিয়া অভিমত ফলগ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' 

বন্ত সকশ যতই কেন উপবাতদুধিত হউক, তোঁণার অর্চির ম্পর্শমাব্রেই শুটি হইয়া 
] 

| 

ূ 



থাকে । আবার, তোমার তন্ম দাবা শ্লান করিলেও, অতিমাত্র পবিত্রতা সমাহিত হয়। মুনিগণ নন্ধযাঁসময়ে এই কারণেই তোমার সেবা করেন। তুমি গুচিনামী ব্ধি, প্রস্ন হও। ভূমি বায়ু মি বিমলগ্বরপ, ভুমি অতিদীিবিশি, প্র হও ভুমি পাবক, ভুমি বৈছাত, ভুমি আনম প্রসন্ন হও । তুমি হব্যাশন, আমাকে রক্ষা কর। হে বহে! তোমার যে সর্বকল্যাণময় দ্ূপ এবং ভোমান্ধ যে সপ্ত জিহবা, তদ্বারা তুমি, আত্মজ পুজকে পিতার স্তায়, আমাদিগকে রক্ষা কয়; আমি 
তোমার স্তব করিতেছি। 

ইতি অগ্িস্তোত্রনাম নবনবতিতম অধটায়। 

নাতি 

শততম অধ্যায়। 

মার্কডেয় কহিলেন, মুনে! তিনি এইগ্রকার স্তব করিলে, ভগবান্ হবাবাহন শিখাপমূহে 
পরিবৃত হইয়া, তাহার পুরোভাগে আবিষ্কৃত হইলেন। ধ্িজ ! দেব বিভাস্ উল্লিখিত স্তোত্রে শীত 
হটয়াছিলেন। এইক্জগ্ত প্রণতিপরায়ণ শাস্তিকে মেঘগন্ভীর বাঁক বপিতে লাগিলেন, বিপ্র | 

তৃমি ভক্তিপ্রকাণপুরঃসর আমার যে স্তব করিলে, তদ্দারা আমি তোমার এরতি পরিতুষ্ট হইয়াছি। 
অতএব তোমাকে বর দিব, যাহা তোমার অভিলধিত, প্রার্থনা কর। 

শান্তি কহিলেন, ভগবন্! আমি কৃতরুত্য হইলাম। যেহেতু আপনাকে গ্রত্যঙ্গ দর্শন করি- 
তেছি। তপাপি, ভক্তিনম হইয়া, যাহা বলিতেছি, তাহা শুনিতে আক্তা হউক। দেব! আমার 
গুরুদেব ভ্রাতার ঘজ্ঞে নিপ্ত আশ্রম হইতে গমন করিয়াছেন । এই বর দিন, তিনি যেন আশ্রমে 
প্রতাাগমন করিয়া দেখিতে পাঁন, আপনি অগ্নিগৃহে পূর্ববৎ সঙ্নিহিত আছেন। হে বিভাবসো ! 
আমারই অপরাধে আপনি যে অগ্নিস্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি মেন পূর্বের স্ঠায় এ স্থানকে 
আপন] কর্তৃক অধিষ্ঠিত অবলোকন করেন। হে দেব! আমাকে যদি আর একটা অনুগ্রহ করেন, 
তাহা হইপে, আমার গুরু নিঃসন্তান আছেন) তাহার যেন একটা বিশিষ্ট পুত্র জন্মেন এবং গুরু" 

দেব সেই পুভ্রে যেমন মৈত্রীসম্পন্ন হইবেন, যেন মন্তান্ত যাবতীয় প্রাণীতে তাহার মন সেইরূপ 
মৃহভাব অবলম্বন করে। 

মারকগেয় কহিপেন, অগ্রি তাহার এই কথা শুনিয়া, পুনরায় তংকর্তৃক স্তোরপাঠ-সহকৃত 
গুরুভক্তি সহায়ে মারাধিত হইয়া, কহিতে লাখিলেন, ব্রঙ্গন্! তুমি গরুর জন্যই বরছয় যা্তা 

করিলে, আত্মার অন্ত নছে। "সই কারণ তোমার গতি আমার অতিমার প্রীতির লঞ্চার হই- 
যবাছে। অতএব তুমি গুরু জন্ঠ যাহা প্রার্থনা করিলে, তংদমন্তই সম্পর হইবে। তোমার ওর 
নর্বভৃতেই মৈতী প্রদর্শন করিবেন এবং তাহার পুত্রও জন্মিবে। মেই পুত্র মন্বস্তরের আর্ঘপতি 

ও ভীহার নাম ভৌঁত্যি হারা বিধাত হইবে। আর, তোমার গুরুও মহাঁবল, মহাবীরধ্য ও মহা- 
পীভাহইহেনী যে বাজি সশর্যহিত হইয়া, এই স্তোত্র দ্বারা আমার স্তব করিবে, তাহার সমু 
দায় মভিলধিত সম্পন্ন ও পুণা সঞ্চিত হইবে। যজ্ঞ, পর্বকালে, তীর্ে ও হোমকর্ঠে, ধর্দের জন্ত 

ইহা পাঠ করিলে, ররপ পুণ্যাধি লাঁভ করিবে। এই স্তোত্র আমার যেমন পরম পুষ্টিকর, সেই- 
রূপ আমার নিরতিশয় তৃষ্টিজনক। ইহা একবার মার শ্রবণ করিলেও, অহোরাত্রককৃত পাপ 
বিনাশ করিবে, তাহাতে মন্দেহ নাই। অধিক কি, অকালে হোম কারলে, যেসকল দোষ হয় 

এবং অযোগ্য ব্যক্তি ঘবারা হোণ করিলে, সে সমস্ত দোষ ঘটিয়। থাকে, এই স্তোত্র সম্যক রূপে 
শ্রবণ করিলে, সে সবল দোববিনাঁশ পাইবে । পৌর্ণসাপী, অমাবন্থা ও অন্তন্তি পর্বমময়ে ইহা 

বিশিষ্ট বিধানে শ্রবণ করিলে, পাঁপ সকল তখনই বিনষ্ট হইবে। 



২০৮ | মার্কগেয় পুরাণ । 

মার্কগডয় কহিলেন, ভগবাঁন্ অগ্নি এইপ্রকার কহিয়া, তাহার সমক্ষেই ততক্ষণে নির্বাত- 
প্রদদীপন্থের স্তাঁয়, অর্শ্ত হইলেন। বঙ্ধি গ্রস্থান্্'করিলে, শাস্তি হর্ষভরে পুলকিত কলেধ:র পরি- 

তুষ্ট অন্তরে গুরুয় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । “দ্রেখিলেন, ছুতাঁশন পূর্বের ন্যায়, গুরুর প্রতিঠিত 
প্রদেশে জাজপ্যমান রহয়াছেন ৷ তদর্শনে ভির্নি অতিমাত্র আহ্লাদ অন্গভর করিলেন। 

এই মবগরে গেই শহাঁঝ1 শাস্তির গুরুও যবীয়ান্ ভ্রাঁতার যজ্ঞ হইতে স্বকীয় আশ্রমে গ্রত্যাগত 
হঈলেন। শাস্তি অগ্রেই তাহার পাদাভিবন্দন করিলেন। তখন গুরু আন ও পুজ! পরিগ্রহ 
করিয়া, তাহাকে বলিতে লাগিলেন, বম! তোমার প্রতি ও আন্তান্ত জন্তগণেও আমার অতিমাত্র 
মৈত্রী সঞ্চরি হ হইয়াছে । ইহা! কি, বুঝিতে পারিতেছি না। ধ্দি তোমার জানা থাকে, তাঁহাহইলে, 
শীঘ্র মআমাঁকে বল। তখন শাস্তি অগ্নির বিনাশাদি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই গুরুর গোঁচর করি- 
লেন। গুক্ষ শ্রবণ করিয়া, স্নেহার্ নয়নে তীহাঁকে মালিঙ্গন করিয়া, অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহিত সমুদয় 
বেদ প্রদান করিলেন। 

এদিকে ভ্ৃতির ওরসে ভৌত্যনামক মনু পুত্ররূপে এ ত হইলেন । তীয় মন্বস্তরস্থ দেব- 
গণ, খধিগণ ও নরপতিগণের বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ কর। আমি বিস্তারক্রমে সেই ভবিষ্য 

মন্গর তত্তৎ ভবিধ্য নৃপাঁদির নাঁমাঁদি কীর্তন করিব। যিনি সেই মব্বস্তরে ইন্দ্র হইবেন, সেই 
ধিখ্যাতকশ্দীরও বিষয় বপিতেছি, গুন। চাক্ষুষ, কনিষ্ঠ, পবিত্র, ভ্রাজির ও ধারাবুক, এই গঞ্চ 
দেবগণ ভোৌত্য মন্বন্তরে আবিভূতি হইবেন। শুচি ইহাদের ইন্দ্রপদ গ্রহণ করিবেন। ঠিনি 
মহাবল, মহাঁবীর্য্য ও যাবতীয় ইন্দ্রগুণে অলঙ্কৃত। অন্ী, অগ্নিবাঁছ, শুচি, মুক্ত, মাধব, শক্র 
ও অজিত, এই সাঁত জন সপ্তধি হইবেন। গুরু, গভীর, ব্রন, ভরত, অনুগ্রহ, ্ ্ীধাঁনী, গ্রতীর, 
বিষুঃ, সংক্রন্দন, তেজন্বী, সবল, ইহারা তাহার পুত্র । 

আমি তোমার নিকট এই চতুর্দশ মন্বন্তর কীর্তন করিলাম। মুনিদত্তম! ক্রমাঁচুসাঁরে এই 
সকল মন্বস্তরকথ! শ্রবণ করিলে, লোঁকে পুণ্য সঞ্চয় ও অক্ষয় সম্ততি লাভ করিয়া থাকে । প্রথম 
মন্বন্তর শ্রবণ করিলে, ধর্মলাভ হয়। স্বারোচিষ মন্বস্তর শ্রবণ করিলে, সমুদায় কামন1 সম্পন্ন হয়। 
উত্তম মন্বস্তর শ্রবণ করিলে, জ্ঞানপাঁভ হয়। তাঁমন মন্বন্তর ও রৈবতে বুপ্ধি ও সুন্দরী স্ত্রী প্রাপ্তি 
হয়। চাঁক্ষষে আরোগ্য ও বললাভ হয়। নুর্ধ্য সাবণিকে গুণবান্ পুত্র ও পৌন্র সকল প্রাপ্তি 
হ্য়। ব্রহ্মসাবর্ণে মাহাত্যলাঁভ হয়। ধর্ম্মসাঁবর্ণে মঙ্গলপ্রাপ্তি হয়। রুত্রসাঁবণিকে বুদ্ধি ও জয় 
লাভ হয়। দক্ষসাঁবণিকে জ্াঠিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গুণ কলে অলন্কৃত হওয়া যায়। রৌচ্যমন্বস্তর 

শ্রবণ করিলে, শক্রকুল ক্ষয় পায়। ভোৌত্যমন্বস্তর শ্রবণ করিলে, দেবপ্রগাঁদ প্রাপ্ত হওয়। যায় এবং 
অগ্নিহোত্র ও গুণবান্ পুত্র সকলও লাভ কর! যাইতে পারে। মুনিসত্তম ! যে ব্যক্তি অনুক্রমে 

সমুদায় মন্বস্তরই শ্রবণ করে, তাহার যেরূপ ফল লাঁভ হয়, শ্রবণঞ্ষর। বিপ্র! তত্তৎ মন্বস্তরের 

দেবতা, খবি, ইন্দ্র, রাঁজা, মনু, মন্ুর পুত্র ও তাহাদের বংশ সকল শ্রবণ করিলে, সর্ধবিধ পাপ 

হইতেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তত্বৎথ ইন্দ্র, দেবতা, ধষি ও নরপতিগণ এবং মন্গু সকলও অতি- 

মাত্র প্রীত হন এবং প্রীত হইয়া, শুভমতি প্রদান করেন। তথন শুভমতি লাও ও শুভ কর্ধের 

অনুষ্ঠান করিয়া, লোকে শুভগতি সক প্রাপ্ত হয়। যত দিন চতুর্দশ ইন্দ্র বিরাজমান থাকেন, 
ততদিন তাহারা ্রন্ূপ'সুভাপুভ ভোগ করে। বপিতে কি, অচুক্রমে মন্বস্ঠরস্থিতি শ্রবণ করিলে, 
সমুদয় খতুগণ মঙ্গলকারী হয় এবং সমুদয় গ্রহগণও অনুকুল ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। তাহাতে 
সন্দেহ নাই। : 

ইতি চতুর্দশমন্বস্তরকথন নাঁম শতত্তম অধ্যায়। 



একাধিকশততম অধ্যায় । 

ক্ৌ্টকি কহিগেন, ভগবন্! আপনি ক্রমান্ুপীরে সবিস্তাকে সমাক্প্রকারে সমুদয় মযত্তর কীর্তন করিলেন। আমিও আপনার নিকট সবিশেষ শুনিলাম। 
দবিসত্তম | অধুনা ব্রদ্ধাদি হইতে নরপঠিগণের অখিল বংশবিবরণ শ্রবণ করিতে আমার 

অভিলাষ হইতেছে। ভগবন্! সম্যগ্রূপে তাহা কীর্তন করুন। ঃ 
মার্ক্ডেয় কহিলেন, বৎদ ! ধিনি জগতের মূল, সেই গ্রজাঁপতি হইতে আরগ্ত করিয়া, সমু- 

দয় নরপতিগণের উৎপত্তি ও চরিতকথা শ্রবণ কর। ধীহারা বভবিধ যল্ঞ ও সংগ্রাম জয় করিনা: 
ছেম, তাঁদূশ শত শত ধর্থাজ্জ নরপঠি এই বংশ অনন্ত করিয়াছেন। এই সকল নরপতির 
চরিত ও উৎপত্তি শ্রবণ করিলে, লোকের সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। বদ! যাহাতে মন্থর, 
ইক্ষাকু, অনরণ্য, ভগীরগ এবং অন্তান্ত যাগণীল, শৌর্যাশালী ও সমাগ্বপে ব্রঙ্গজ্জ নরপঠিগণ 
জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবী পাপন করিয়াছেন, সেই বংশকথা শ্রবণ করিলে, পুরুষের পাঁপমোটন 
হয়। অতএব এই ব*শবিবরণ শ্রবণ কর। এই বংশ হইতেই অন্তান্ত সহস্র মহত বংশ, বটবুগ্ষ 

হইতে অবরোহের স্তায়, প্রা হইয়ান্ছে। 
পিজসত্তম! পূর্বে প্রজ্গাপতি ব্দ্ধা বিবিধ প্রজা-সথষ্টিকামনায় স্বীয় দক্ষিণ অনুঠ হইতে দক্ষের ও 

বাম হইতে তদীয় পুরীর স্থষ্ট করিলেন | এইকপে জগতের জনক'উঈক্ব বিভু বদদা 
টপ কাটি উন শো ই হবেই বাপে লন, 
কঠপ সেই কন্তার গর্ভে দেব আুত্ুত্েরু, জন্মদাঁন করিলেন। এই মার্গু বষস্বরূপ, সমুদয় 
জগতের বরদাতা ও আদি মধ্য ও অন্তস্বন্ূপ এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও গ্রলয়ের প্রতিষ্ঠাতা । দ্বিপ্জ 
তাহা হই*ত এই অখিল জগতের আবিষ্ভাব হইয়াছে । তাহাতেই ইহা গ্রতিঠিত আছে। তিনিই 
দেব, অন্থুর ও মনুষ্য মমেত সমুদায় ব্রন্মা্ড। ঠিনিই সর্ধভৃত। তিনিই সর্ধাক্মা। ঠিনিই পর- 
মাত্সা। তিনিই সনাতন। অদিতি পূর্বে আরাধনা করিয়াছিণেন। এই কারণে ভগবান্ 
ভাস্বান্ তাঁহার গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন। 

ক্রোষ্টকি কহিলেন, ভগবন্! ভগবান্ বিবস্বানের যেরূপ স্বরূপ এবং যে কারণে সেই আী- 
দেব কণ্তপের শাত্মজ হইলেন, শুনিবার জন্য ইচ্ছা জন্মিতেছে। সেই দেবী মদিতি ও কপ 
যেরূপে আরাঁধন!| করিয়াছিলেন; আরাধনা করিলে, দেই দেব ভাম্বান্ যাহা বলিয়াছিলেন, 
আপনার প্রমুখাৎ ততসমস্ত আদ্যোপান্ত শুনিতে অভিলাষ করি। 

মার্কগ্েয় কহিলেন, খেই বিবস্বান সকল জগতের রূপ |: বিস্পষ্টা, পরণা বিদ্যা, জেোঁতির্ভা, 
শাখতী, ক্ষ-টা, কৈবল্য, জ্ঞান, আবিভূঃ প্রাকাদ্য, সন্ধিৎ, বোধ, অবগতি, স্মঠি, বিজ্ঞান, 
ইত্যাদি তাহার রূপ । মহাভাগ ! তুমি যে ভাশ্বান্ ভাঙ্করের ক্সাবির্ভাববিষয় গ্রিপাঁপা করলে, 
আনি বিস্তারপহকারে তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সংসার প্রভাহীন, আলোকহীনও 
সর্বতাঁভাবে অন্ধকারে বিলীন হইলে, এক অও্ড সমুদুত হইল। উহাই সকলের মাপদিকারণ। 

উহার ক্ষরণ নাই। ভগবান্ পিতামহ ব্রন্ধা স্বয়ং তদীয় অন্তরে থাকিয়া, হা বিদারিত করিলেন। 
এই ত্রহ্গাই জগতের অষ্টা ও প্রভূ । মহামুনে | তাহার মুখ হইতে, ওম্, এই মহান্ শষ আবিষ্ঠ্ত 
হইল। তাহা হইতে প্রথমে ভূ, পরে ভূবঃ, অনন্তর স্বর্ লমুস্তত হইল। এই তিন ব্যাহঠিই 
সেই বিবন্বানের শ্বরূপ। দেই ওম্স্বরূপ হইতেই আদিত্যের পরম স্থন্মরূপ মাবিস্ৃতি হঈয়াছে। 

অনন্তর 'তাহা হইতে মহঃ, জন:, তপঃ ও দত্য ইত্যাদি ভেদে যখারমে স্থল ও স্থুগতর সণ্ধ 
মুন্তির আবির্ভাব হইয়াছে । এই পকল রূপের মাবিভভাব ও তিরোভাব হইয়া পাকে। যেহেতু, 

২৭ 



০ আসিস 

২৬৩ মার্কণেয় পুরাণ 1 

ইহাদের শ্বভাঁব ও ভাবের ভাব ও অভাব সঙ্ঘটিত হয়। বিপ্র! আমি যে তাহার ওষ্ম্বূপ পরম- 
হুঙ্ষ রূপের কথা বলিলাম, উহ্হাই নকলের আদি ও অন্তন্বরূপ। এ পরম রূপের কোনপ্রকার 
আকার নাই। উহাই সাক্ষাৎ পরন্রহ্ম এবং উহাই তাহার বপু। 

ইতি আদিত্যজন্ম নাম একাঁধিকশততম অধ্যায়। 

, | দ্যধিকশততম অধ্যায়। 

মার্কতেয় কহিলেন, সেই অণ্ড বিভিন্ন হইলে, মুনে । অব্যক্তযোনি ব্রহ্মার গ্রথম বদন হইত 

ধক্ সকল প্রথমে আবিভূতি হইল। তাহারা! জবাকুহথমলন্গিত এবং তেজ ও রূপ এই উভয়ের 

এক শেষে অণস্কৃত। তাহারা সকদেই রজোকপধারী এবং কাহারও সহিত কেহ দন্বদ্ধ নহে। 

অনস্থর ব্রন্ধার দক্ষিণ মুখ হইতে য্তুঃ সকল অনাহত বেগে গ্রাছুভূতি হইল। কাঞ্চনের যেরূপ 
বর্ণ, তাহাদেরও তজ্ৰপ বর্ণ । তাহারাঁও পরস্পর অনংহত । 

অনস্তর ব্রহ্মার পশ্চিম বদন হইতে পাঁম সকল ও তত্তৎ ছনা সকল আবিভূতি হইল। তদনস্তর 
পরদেষ্ঠী ঙ্জার উত্তর বদন হইতে ভূঙ্গ ও অঞ্জনপুঞ্জসমিভ ঘোরন্বরূপ সমুদয় অপর্ধগণ প্রকটা- 

ভূতহইল। এ অথর্ধগণ শান্তিক ও আঁভিচারিক ভেদে দ্বিবিধ এবং সখ, সত্ব ও তমঃ-প্রধান 

এবং সৌম্য ও অসৌম্য বিবিধ হ্বরূপ বিশিষ্ট । মুন! খক্ সকল, র'জাগুণসম্পূন্ন, য্জুঃ সকণ 
পন্বগুণসদন্ধিত, সাম সকণ যো গুণবিশিষ্ট ও অধর্ধগণ তমঃও সত্ব এই খিবিধ গুণে ম্ডিত। 
ইহারা অপ্রতিম পেজে জংজ্জগ্য নান হইয়া, পূর্বের হায় পৃণক্ পৃথক্ অবস্থিতি ক'রল। 

অনপ্তর সেই আদ্য তেজ, যাহার নাম ওম্, বাগয়া অভিহিত হইয়া থাঁকে, তাহার ম্বভাঁব 

হইতে থে তেজ সমুত্তূত হইণ, তাঁহা উ্রিখিত আদ্য_ তেজ: ম্যক্রূপে শাবরণ করিয়া, অব- 

খিতি করিল। অথাৎ যছুর্ময় তেজ ও তরৎ দাণময় তেঞ্জ পরম্পর মিলিত হইয়া, সেই পরম 

তেলে জাঁধটিত হইল। ব্রক্ষন! এইপূপে শাঙ্িক, পেষ্টিক ও আিচাঁরক এই ত্রিতয়, খক্ 

প্রভৃঠি ত্রিতয়ে লয়প্রাপ্ত হইল । তাহা.তই ততক্ষণা সেই গভ।র অন্ধকার বিনষ্ট হইলে, সমুদাঁর 

সংগার সুনির্ধল হইয়। উঠিল এবং ভগ্নিবন্ধন তাথার অধঃ, উদ্ধ ও খির্যাক্ হম্পষ্ট প্রতিভাত হইল। 

অনন্তর সেই ছন্দোময় উৎ্কষ্ট তেজ মওলীভূ 5 হইয়া, উদিখিত পরম তেজের সহিত এক হইগা 
গেশ। এইপ্রপে আদিতে উদ্ভূত হইল বিয়া, উহার নান আদিত্য হইল। মহাতীণ! এ 

অব্যক়াত্বক তেজই এই বিশ্বের কারন । দেই খক্-যজুঃ-সাম সংজ্জিত ত্রয়ীহ প্রাতঃ, মধ্যন্দিন ও 

অপরাহ্ন এই তিন কালে তাপ প্রদান করেন। তন্মধ্যে খক্ সকল পুর্বশান্হে, যজুঃ সকল মধ্যাঙ্ে 

ও সাম সকল অপরান্ধে তাঁপ দিষ্বা থাকেন। পূর্বাহ্ন ধক নকলে শাশ্তিক, মধ্যান্থে মজুঃ সকণে 

পৌঞ্চিক ও পায়াহ্ছে সাম সকলে আভিচারিক বিন্যস্ত হঃয়াছে। মধ্যন্দিন ও অপরাহ্ন এই দ্িথিধ 

সময়ে আভিচারিক এবং অপরাহ্কে সান দারা পিহৃগণের কাণ্য করি:ব। ব্রশ্গা স্থঙিকালে খু, 

বিষণ স্িতিকালে যন্তুর্ময় ও রুদ্র মস্তকালে নানদয় হইয়া থাকেন । 
এই কারণেই এইরূপে ভগবান্ ভাঁঙ্কর বেদাত্মা, বেদসংস্থি হ ও.বেদবিদ্যা"য় পরম পুর্ষষ বণিয় 

উল্লিখিত হয়েন। এই কারণেই তিন হৃষ্ঠি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু এবং রজ ও মত্বাদি ও? 

আশ্রয় করিয়া, ব্রন্ধা ও বিষ প্রত্ৃতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি বেদমু্তি ও অবিল-মতত্যমুত্তি, আবার 

তিনি অমুত্তি। তিনি আদ্য. ও বিশ্বের নাশ্রয়। ঠিনি জ্যোঠিটম্যগপ। ঠিনি বেদাত্তগণ্য ও 

পরাৎপর এবং দেবগণ সর্ধধাই তাহার স্তব করেন। 
ইতি মার্তগুমাহাত্মানান দ্ধিকশত হম অধ্যায় । 
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মার্কপডেয় কহিপেন, সেই ভাস্করের তেজে অধ ও উর্দ সন্ত হই উঠিল, পল্মাযোনি পিহী- মহ স্থাষ্টকামনাবশংবদ হঈয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, আনি স্ব করিলেই, এই স্যতি-সংহার- স্থিতি-কাণ, মহাম্মা ভাঙ্করের তেজে বিনাশ পাইবে। প্রাশী সকল প্রাণহীন হইবে, সমুদায় সলিল শুকাইয়া যাইবে । এদিকে, সপিল ব/তিরেকে বিশ্বের সাষ্টি হইবে না। এইপ্রকার চিষ্তা করিষ্বা, ভগবান্ লোকপিতাণহ ব্রক্গা তন্ময় হইয়া, ভগবান্ ভাস্করেব স্তব করিতে লাগিলেন, এই অখিল বিশ্ব যনময়্। বিনি সর্বধয়, বিনি শিশবমুর্ঠি ও পরম জোট 52, যেজ্োতির যোসিগণ 
ধ্যান করিয়া থাকেন; ধিনি খথ্েদময়' খিনি যক্ুর্রবেদেন নিপাঁন, ধিনি লাঁম সকলের উত্তবন্তান, 
ঘিনি অঠিস্তাশক্তি, যিনি স্থৃলত্বপ্রধুক্ত ত্রয়ীময়, অর্ধশাতা! ধাঁহাঁৰ পরশ্বন্ূপ, ধিনি গুণাহীত, £ পপ ৩১ এপ ১ গিনি সকলের কারণ, ধিনি পরম স্তবনীয় ও পরম জেয়্রূপ, বিনি' অবহ্িকূপ আদ্য পর 
জ্যোতি, ঘিনি বেদাত্মা বিয়া স্থুপন্বরূপ, সেই পরাৎপর ও সকলের আনি ভাঁঙ্বান্কে নমস্কার 
করি। তোমার যে শক্তি আদাস্বরূপা, আমি তৎকর্তক প্রেরিত হইয়া, জঙগ, মহী, পবন, আস্মি, 
ঢেবতাঁদি ও প্রণবাদি স্বরূপ-বিশিষ্ট অশেষবিন স্থষ্টি করিয়া থাঁকি এবং ভাহাঁদের যথাঞমে স্থিতি ও 
লয়ও বিধাঁন করি। নিজের ইচ্ছায় কখন ধবূপ করিতে পারি ন1। তুমিই বহ্ি। তৎ প্রভাবে জল 
শোঁষণ করিয়া, আমি পৃিবীর স্থষ্টি ও জগতের আদ্য পাক সম্পাদন করি। ভগবন্! তুমি বিশ্ব- 
বাঁপী,। তুমি মাকাণস্বর্ূপ। তুমি এই ধিশ্বজগং পঞ্চধা পরিপাঁগন করিতে । পরণাত্মবিং পুরুষ. 
গণ যজ্ঞ ক:রয়া, তোমারই যজন করেন । তুগি বিবস্বান্। তুমি বিষুম্বূপ। তুমি সকলের ঈশ্বর ও 
পরাৎপরঙ্গরূপ। যতিগণও আম্মবিমুক্তির অভিলাষী হইয়া, আত্মা ও মন সংঘত করিয়া, তোমার 
ধ্যান করেন। তুমি দেবরূপ, তোমাকে নমস্কার । তুনি বক্ঞরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি পর. 
বন্ষস্ববপ এবং যোগিগণ তোমারঈ চি*1 করেন, তোমাকে নমস্কার। বিভো! আমি স্কট 
করিতে উদ্যত হইয়াছি'। তোমার এই তেঞজংপুগ্ত তাহার বিল্ন করাতিছে। অত এব এই তেজ: 
উপনংহরণ কর। 

মা্কগ্ডেয় কহিশেন, স্বষ্টিকর্তা বরঙ্ধা এইবপে বিশিষ্ট বিধান স্তব করিলে, ভগবান্ ভাঙ্কর 
দ্বকীয় সেই পরম তেজের সংহরণ করিয়া, স্বল্লমাত্র তেজ ধারণ করিলেন। তখন পদ্মযোনি মহান 
ভাগ ব্রদ্ধা পূর্বকল্পীন্তরে .যবপ স্থগ্টি করিয়াছিলেন, তদনুরূপ দেব ও অন্রাদি, মগ্ুষ্য ও পশ্বা্ি, 
বৃক্ষ ও লতা মকগ এবং নরকমমূহ সৃষ্টি করিপেন। 

ইত ব্র্গার চ্যই নাম ত্যধিকশততম মধ্যায়। 

কজন 

চতুরধিকশততম অধ্যায়। 

যার্কগেয় কহিলেন, ব্রন্ধা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, পু্সের গ্তায় বখাধণবিধানে, বন, আশ্রম, 
সমুদ্র, পর্বত ও দ্বীপ সকলের বিভাগ এবং দেব, দৈত্য ও উরগাদি সকলের রূপ ও স্থান কল্পন। 

করিলেন। তৎকাণে শ্রক্গার মরীচিনামে বিখাত যে পুত্র উদ্ভুত হইলেন, ত্ৰাহার পুত্র কগ্প। 
তিনি কাণ্তপ নাঁমে পরিগণিত হইয়া থাকেন। ব্রঙ্গন্! দক্ষের অরয়োদশ পুত তাহার ভার্য্যা। 

দেব, দৈত্য ও উরগাঁদিভেদে তাহার বহু পুল উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অদিতি ভ্রিহুবনের ঈশ্বর 



২১২ মার্কগেয় পুরাঁণ। 

দেবগণকে প্রসব এবং দ্রিতি দৈত্য সকগকে ও দন্থু প্রবলপরাক্রম ও প্রচগ্গ্রকৃতি দানবদিগকে 
সমুস্ভীবন করিলেন। বিনতার গর্তে গড় ও অকণ, যক্ষ ও রাক্ষম সকল এবং অন্ঠান্ত পক্ষী সকল 
সমুদ্তুত হইল। কক্র নাঁগ সকগ ও মুনি গন্ধর্বদিগকে প্রসব করিলেন। ক্রোধা হইতে কুল্যার 
জন্ম হইল। রিটা গ্মরোগণকে প্রসব করিলেন। দ্বিজ! ইবরার গর্তে ্ররাবতাদি মাতঙ্গ সকল 
সমুৎপন্ন হইপ। তারা শ্রেনী প্রমুখ কন্তা সকলের জন্মদান করিল। শেন, ভাঁদ ও শুকাগি বিহঙ্ 
সকণ ইহাঁদেরই' প্রস্থত। ইলার গর্তে পাদপগণের জন্ম হইল । প্রধা পতগগণের প্রসব করিলেন। 

অপিতির গর্তে 'কগ্তপের যে সন্ততি জন্দিল, তাহাদের পুপ্র, দৌহিত্র ও পৌন্র দৌহি- 
ত্রাদি দ্বারা এবং এই সকল পুত্র ও দৌহিত্রীর বংশপরম্পরায় সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়! উঠিল। কণ্ঠ- 
পের প্র সকল পুত্রের মধো ,দেবগণই প্রধান । তাহাদের 'তিন গণ, সাত্িক, রাজস, তামন। 
্রক্ষবিদ্গণের শ্রেষ্ট, পরমেষ্ঠী, প্রজাপতি ব্রঙ্গা সেই দেবগণকে যঙ্ঞভাগভাগীও ত্রিভুবনের ঈশ্বর 
করিলেন। তাহাদের বৈমাত্র দৈত্য ও দানবগণ মিলিত হইয়া, তাহাদের বিস্ করিতে লাঁগিল। 
রাক্ষপগণও তাহাতে যোগদান করিল। তন্নিবন্ধন উভয় পক্ষে অতিদারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। 
'এ যুদ্ধে দেবমীনের সহস্র বংপর অতীত হইলে, দেবগণ পরাজয় গাঁভ করিলেন। বিপ্র! দৈত্য 
ও দ্ানবগণ জয়ী হওয়াতে, আরও প্রবল হইয়া উঠিল। অনন্তর অদিতি আপনার পুত্র দেব- 
গণকে দৈত্য ও দাঁনবগণ কর্তৃক নিরারুত ও প্রিভূুবনের আধিপত্য হইতে বহিষ্কৃত এবং যক্ঞভাঁগ 
হইতে নিষ্ষাশিত অবলোকন করিয়া, শোকে অঠিমাত্র অভিভূতা হইয়া, ভগবান্ সবিতার আরা- 
ধনার্থ অতিমার যত্ববতী হইলেন এবং নিরঠিশয় নিয়নবন্ধন ও আহারপংযমন পুরঃসর একাগ্র 

'্বদয়ে গগনমধাবর্তী তেজোরাশি ভাঙ্করের স্তব ক'রতে লাঁগিলেন। রুহিলেন, তুমি অতীব 
স্ববর্ণময় শরীর ধারণ করিয়া থাঁক। তোমাকে নমস্কার। তুমি সাক্ষাৎ তেজঃ ও তে্ম্থিগণের 
ঈশ্বর, তুমি নিঠ্য বিদ্যমান ও তেজের আধার, তোমাঁকে নমস্কার। তুমি তাঁপ ও কিরণের 
নিয়ন্তা। তুমি জগতের উপকারার্থ মশিলগ্রহণে সমুদ্াত হইলে, তোমার যে তীব্র রূপের আবির্ভাব 
হইয়া থাক, আমি তাহাকে নমস্কার করি। ভাম্বন্! উল্লিখিত র বর্ষণার্থ মোচন করিতে উদ্যত 
হইলে, তোমার যে, পকল প্রাণীর পরমসস্তোষদায়ক মেঘরূপ রূপের আবিঙাব হইয়া থাকে, 
আম তাহাকে নমস্কার করি। আবার, মেই বারিবর্ষণ হইতে যে সকল ওষধি লমুত্তত হয়, তৎ- 
সমস্ত পক করিবার জন্য তোমার যে ভাঙ্কররূপ আবিভূতি হইয়া গাঁকে, আমি তাহাকে নমস্কার 

করি। সুর্য! তুমি তৎকাপজনিত শন্ত সকলের পোষণ জন্য মে অভীব-হিমোৎদর্গাদি-ীতগ 
রূপ ধারণ করিয়া থাক, আমি তাহাঁকে নমস্কার কার । তোঁখার যে রূপ অতি তীব্র ন'হ, মাবার 

অতি শীতলও নহে হেদেব! হের:ব! আমি তোমার সেই বসন্তকাঁপীন সৌম্য রূপকে বারদ্বার 
নমন্বার করি। আবার, তোশার যে রূপ পমুদ্রয় দেবগণের ও সমুদয় পিতৃগণের পরম তৃপ্তিজনক 
এবং শহ্কপাকের কারণ, আমি তাহাকে নমস্কার করি। তোমার যে রূপ বীরুধ সকলের 
জীবনের একমাত্র হেতু ও 'অমৃতের মাধার এবং সেইজন্য দেবগণ ও পিতৃগণ যাহা পান করিয়া 
থাকেন, দেই সোমাম্মাকে নমস্কার । হে অর্ক! তোমার এই অগ্নীষোমময় খ্িবিধ রূপ সন্মিল্তি 
হইয়া, যে বিশ্বময় রূপ সমুস্ভাবিত করিয়াছে, সেই গণাত্মাকে নমস্কার.কর। খক্, যু ও গান 
বেদ একর হইয়া, তোমার যে রূপ আাবিরাবিত করিয়া,ছ, যাহ! এই বিশ্ব ও যাহার নাম ত্রয়ী, 
তাহাকে নমস্কার। আবার, তোমার যে রূপ তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, যাহাকে ওঁ বলিয়া থাকে, 
যাঁহা মতি হুঙ্গাস্বরূপ, যাহার অস্ত নাই, যাহা সর্বকাল বিরামান এবং যাহাতে কোনপগ্রকার 
দোঁধাদির সম্পর্ক নাই, আমি তাঁহাঁকে নমস্কার করি। 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন, মুনে! এই রূপে দেবী অদ্দিতি নিয়মবন্ধনপহকাঁরে নিরাহারা হইয়া 
ভাস্করের আরাধনামানসে অহ্লিশ স্তব করিতে লাগিলেন । দ্বিজোত্্ম ! অনস্তয় বহুকাল পরে 
ভগবান্ তপন আকাশে তাভার প্রত্যক্ষগোচরে উপনীত হইলেন। তিনি দেখিলেন, রাশ 



পথ্চাধিকশততম অধ্যায় । ুড 

তেজ যুগপৎ মাকাশ ও পৃথিবী আশ্রয় করিয়া, অতীব প্রভাশালিনী শিখাপরম্পরার লংষোগ- 
বশতঃ অতীব ছুিরীক্ষ্য হইয়া, বিরাজ করিতেছে । তদর্শনে দেবী অদিতির অন্তঃকরণে অতি- 
মাত্র ভয়ের উদ্রেক হইল । তখন তিনি বগিতে লাগিলেন, গ্রসন্ন হও। আমি তোমাকে দেখিতে 

পাইতেছি না। আমি নিরাহাঁর। হইয়া, প্রথমে তোমাকে আকাশ আশ্রয়পূর্বক যেন্ধপ অতিমাত্র 

চুনিরীক্ষ্য হইয়া, যুগপৎ আলোক ও তাঁপ বিকিরণ করিতে দর্শন করিয়াছি; তদনস্তর পৃথিবী- 

তেও, ভোঁমীকে সেইরূপ তেজোরাশিরূপে অবলোকন করিতেছি । অতএব দিবাকর! প্রসন্ন 
হও, আমি তোমাক দর্শন করি। তুমি ভক্তের প্রতি অন্ুকম্পা কারয়া থাক। আমি তোমার 

ভক্ত! । আমার পুভ্রধিগকে রক্ষা কর। 

তৃমি ধাতা, এই বিশ্বকে উৎপাণন করিয়া থাক। তুি স্থিতিসাধনে সমুদ্যত হইয়া, ইহাকে 

পাঁধন করিতেছ। আবার, অস্তে সমস্ত সংসার ভোমাতেই লয় পাইয়া থাঁক। তুমি ভিন্ন সর্বা- 

লোঁকে অন্ত গতি আর নাই। তুমি ব্রহ্মা, তুমি হরি, তুমি মহাদেব, তুমি ইন্দ্র ওধনদ। তুমি 
পিভৃপতি যম ও জলপতি বরুণ । তুশি বাধু ও চন্ত্র। তুমি অগ্নি, আকাশ, অবনিধর ও আন্ধি। এই 

রূমে তুমি সর্বাত্মা! ও সর্ধরূপ। তোমার আর স্তব কি করিব? তুমি যজ্জের ঈশ্বর । দ্বিজাতি- 

গণ অন্ুদিন আত্মকর্মের অনুসরণপূর্র্ধক বিবিধ পদ দ্বারা হোমার স্তব ও যাঁজন করিয়া খাকেন 

এবং বিশেধরূপে মন£পধ্যম সহকারে যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া, তোমারই ধ্যান করত যোগমৃষ্ঠি 

পরিগ্রহ করিয়া, পরমপদে প্রয়াণ করন । তুমিই বিশ্বে তাপদান, ই্রাকবিধাঁন, পালন ও ভশ্মীকরণ 

করিয় খাঁক। তুমিই কিরণবিকিরণপূর্বাক ইহাকে প্রকটিত ও সপ্িগর্ভ মযুখমালা বিস্তার- 

সহকাঁরে আপ্যায়িত কর। দেব ও মানব নকলেই তোমাকে প্রণাম করেন। পাঁপকারী পুরুধগণ 

তোমাকে প্রাপ্ত হয় না। 

ইতি দিবাঁকরস্তরতি নাম চতুরধিক শততম অধ্যায়। 

সস 

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় 

মার্কপ্রেয় কহিলেন, তখন বিভাঁবন্থ সুধা আঁপনারু সেই তেজোমগ্ডলমধ্য হইতে আবিভতি 

হইয়া, গ্রাতপ্ত-তীত্র-সদৃশ কলেবরে অদিতির নয়নগোৌঁচরে উপনীত হইলেন । মুন ! তাহাকে 

দর্শন করিবামাত্র অদিতি প্রণাম করিলেন । তগবান্ ভাস্কর তাঙ্াকে কহিলেন, যাহা ইচ্ছা, 

আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। অদিতি জা দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ ও মন্তক দ্বারা প্রণাম করিষা, 

সন্মুথে সমাগত সেই ব্রদাতা বিতাঁকে কহিলেন, দেব! প্রসন্ন হউন। দৈত্য ও দানবগণ 

গ্রবল হইয়া, আমার পুভ্রগণের ত্রিতুবন ও যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াচছে। আমার গ্রতি তঙ্গিশিত্ব 

প্রপাদ বিতরণ করিতে হইবে। স্বীয় অংশে তাহাদের ্রাতত্বগমন করিয়া, ভার্ীদের শত্রু নাশ কর। 

দিবাকর । মামীর পুত্রের পূর্বের ন্যায়, যাহাতে পুনরায় যজ্জভাগভাগী ৪ ত্রিভূবনের ঈশ্বর হয়, 

তাহাদের প্রতি সু প্রসন্ন হইয়। তদগুরূ
প অনুকম্পা কর। তুমি বিপ্নের বিপদ হর« করিয়া! থাক। 

তি প্লয়। থাকে । 

| ৮৮০১১৮৬৪৭ ! তখন বারি-তস্কর ভগবাঁন্ ভাস্কর প্রনাদ-সুমুখ হইয়া, গ্র
ণতিপরায়ণা 

অন্দিতিকে কহিলেন, আমে ত্বদীয় গর্ভে সহমরাংশে সমু হইয়া, তোমার পুতের শক্রদিগকে আত 

মিঃশেষে নাশ করিব। ইহা ক হয়া, ভগবান্ তাস্কর অস্তহিত হইলেন। তখন রা কামনা 

পূর্ণ হওয়াতে, অদিতি তপন্তা হতে বিনিবৃত্ধ হইলে, রবির সৌধুয়নামক কর তদীর রে রঃ 

ভরণ করিলস। দেবঞ্জননী অদিতিও দমাহিত। হইয়া, শৌচ অবগম্থনপূর্ধ্বক কক্ছু-চাজারপাদি
-তাগ 



জপ 

২১৪ মার্গেয় পুরাণ। 

টানপূ্বরক সেই দিব্য গর্ভ বহন করিতে লাগিলেন। ততদর্শনে কণ্তপ কিকিৎ কোঁপ-প্ত অক্ষয়ে 
তাহারে কহিলেন, তুমি নিত্য উপবাদ করিয়া, এই গর্ভাগডকে মারব না কি! তিনি কহিলেন, 
অপি কোপন! তুমি এই যে গর্ভাও দেখিতেছ, ইহাকে আমি মারিত অর্থাৎ মারি নাই। এই 
গর্ভাও বিপক্ষগণের মৃত্যুর নিমিত্ত হইবে। 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন, এই বপিয়াই দেবী অদিতি ন্বামিবাক্যে কুদ্ধা হইরা, সেই গর্ভ তৎ. 
ক্ষণাৎ ত্যাগ করিলে, উহা তেজোভরে প্রলিত হইতে লাঁগিল। কণ্তপ উদ্দীয়মান ভাঙ্করের 
তায় প্রভাবিশিষ্ট সেই গর্ভকে দর্শন করিয়া, প্রণামপূর্বক আদরগহকারে আদ্য খক্ সকল সহায়ে 
স্ঘব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকর্তক স্তয়দাঁন হইয়া, ভগবান্ ভাঙ্কর পল্মপলাশ-প্রতিভ কলে- 
বরে সেই গর্ভাও হইতে প্রকট হইয়া, স্বকীয় তেজে দিজুখ পরিব্যাপ্ড করিলেন। অনন্তর মুনি- 
সত্তম কণ্তপকে অন্তরীক্ষ হইতে সম্ভাষণ করিয়া, সলিলগর্ভ জলধরের ন্যায়, গাস্তীরধ/শালিনী দৈব- 
বাণী এইরূপ বলিতে লাগিলেন, মুনে! হেহেতু, তুমি এই অগ্ডকে মারিত (অর্থাৎ মারিয়! 
ফেপিলে ) বপিলে, সেইহেতু তোমার এই পুত্রের নাম মার্তগ হইবে । এই পুন্র জগতে হুর্ধযের 
কার্ধা করিবেন এবং যজ্জভাগহারী অস্থরদিগের দকপকেই সংহাঁর করিবেন। 

দেবগণ গগন হইতে সমুপাঁগত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতুল প্রহ্য লাঁভ করিলেন এবং 
অন্থরগণের তেজ হরিয়া গেল? তখস শতক্রতু ইন্দ্র অস্থরদিগকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলে, 
তাহারা আহলাদিত হইয়া, দে,গণের সহিত সম্মিপিত হইল। তাহাতে অস্থুরগণের সহিত অময়- 
গণের "ঘার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, সমস্ত তুবনান্তর উভয় পক্ষের শস্তাস্ত্রদ।প্তিতে সন্দীপ্ত হইয়া 
উঠিন। সেই যুদ্ধে মহান্থুর পকণ ভগবান্ মার্তও কর্তৃক নিরীক্ষিতমাত্র তদীয় তেজে দহামান 
হইয়া, তশ্মীভূত হইল। তদ্দর্শনে সমুদায় দেবগণ অতুল প্রহ্ষ প্রাপ্ত হইয়া, তেজোযোনি মার্ডও 
ও অদিতি উত্তয়কেই স্তব করিতে লাগিলেন। অনস্তর তাহারা সকলেই পূর্বের ন্যায়, দ্বন্য অধি- 
কার ও যজ্ঞতাঁগ অধিকার করিলে, ভগবান্ মার্ভগও স্বাধিকারকরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কদস্ব- 
কুহ্গমসদৃশ প্রতিভা-বিকাশসহকারে অধঃ ও উদ্ধে রশ্মি বিকিরণ করিতে লাঁগলেন। তিনি দেখিতে 
প্রঅগিত অগ্নিপিণ্ডর ন্যায় হইলেন এবং অনতি-প্রশ্করিত কলেবর ধারণ করিলেন। 

ইতি মার্তগোৎ্পত্তি নাম পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়। 

টি 

ষড়ধিকশততম অধ্যায় । 

মার্কগেয় কহিলেন, অনন্তর প্রজাপতি বিশ্বকর্মা প্রণতিপূর্বক প্রসন্ন করিয়া, সুর্য্যকে স্বকীয় 
'সংজ্ঞানামী কন্তা! সম্প্রদান করিপ্নে। তাহার গর্ভে সুর্যের রসে বৈবন্বত মন্থু আবির্্ত হই, 
লেন। পুর্ধেই আমি ইহার স্বরূপাি বিশেষরূপে কীর্তন করিয়াছি । গো-পতি হুরধ্য ই সংজ্ঞার 
গর্ভে সর্বসমেত অপত্যতরয়ের জন্মদাঁন করেন। ইহাঁদের মধ্যে দুইটা পরম মহাঁভাঁগ পুত্র এবং 
একটি কণ্ত1। কন্ধীঁর নাম যমুনা । বৈবশ্বত মন্থ ইহাদের জোষ্ঠ। তীঁহার পর যম ও যী যমল 

 জনিয়াহিলেন। সেই বিবদ্বান্ মার্তগ্ডের যে তেজঃ অিমাত্র সম্বর্ধিত, তিনি তদ্দারা স্বাবর-জঙগমময় 
তিন লোক অতিশয় সন্তপ্ত করিয়! তুপিলেন । সংজ্ঞা সু্য্ের সেই গোপাকার রূপ দর্শন করিয়া, 
ফোন মতেই তদীয় মহৎ তেক্গ সহ করিতে না পারিয়া, স্বীয় ছায়াকে নিরীক্ষণপূর্বক কহিতে 
লাগিলেন, তোমার মঙ্গল হউক। আমি আপনার পিতৃগেহে গমন করিব। শুভে! তুমি 
আমার কথামতে -হুর্য্যের সমীপে নির্বিকার ভাঁবে অবশ্থিতি করিবে। আমার এই পুজ ছুইটা 



ষড়ধিকশততম অধ্যায়। [২১৫ 
এবং এই বরবর্ধিনী কন্তা, ইহাদিগকে বিশেষরূপে লালন পান করিবে। সাবধান, এ কথা 
ভগবান্ কুষ্র্ের নিকট প্রকাশ করিও না। : 

টায়া কহিলেন, দেবি ! ভগবান্ হুধ্য যে পর্যন্ত না আমার কেশ গ্রহণ অথবা যে পর্যান্ত না 
শাপ দান করিবেন, তাবৎ আমি তোমার অভিপ্রেত তাহাকে বপিব না। তুি যেখানে ইচ্ছা 
গমন কর। 

টায়া এই প্রকার কহিলে, স্থলোচনা সংজ্ঞা পিতৃডবনে গমন করিয়া, কিয়ৎকাল তথায় বাঁস 
করিলেন। অনন্তর পিতা বারস্বার হ্বামিসকাশে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি 

বড়বারূপ ধারণ করিয়া, উত্তর কুরুতে সমাগতা হইলেন।. মহামুনে! তথায় পতিব্রতা সংজ্ঞা 
নিরাহার! হইয়া, তপশ্চরণ মারম্ত করিলেন। 

এদিকে সংজ্ঞ। পিতৃগেহে গমন করিলে, ছায়া তদীয়-বাক্যতৎপরা হইয়া, তাহার রূপ ধারণ 
করিয়া, ভাস্করের পরিচরণে প্রবৃত্বা হইগেন। কুর্ধ্য সংজ্ঞাবোধে তাহার গর্ভেও ছুই পুর্ন ও এক 
কন্যা সমুৎপাদ্ন করিলেন । দ্বিজসন্তম | সেই পুত্রগ্বয়ের মধ্যে ধিনি আগ্রে জন্মিলেন, তিনি 
পর্বজাত বৈবন্বত মন্ধুর তুল্য) সেইঙ্গন্য সাবর্ধি নাঁমে বিখ্যাত হইলেন । ইহীঁদের মধ দ্বিতীয় 
খিনি, তিনি শনৈশ্চর গ্রহ হইলেন। কন্তার নাম তপতী। রাজা সম্বরণ তাহাকে পত্বীত্বে 
বরণ করিলেন। 

ছাঁয়া-সংজ্ঞা আপনার আত্মজপ্িগকে যেরূপ স্নেহ করিতে লাগিলেন, সংজ্ঞার সস্ভানদিগকে 
সেরূপ নহে। মন্ু তাহা ক্ষমা করিলেন। কিন্ত যম. ক্ষমা করিতে পারিল্নে না। এজন ছাঁয়া 
বারঘ্বার ভ্াহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । কিন্ত তিনি অন্ভিমানত্র দুঃখিত হইয়াছিলেন। 
এইজন্য জাতক্রোধ হইয়া, বালম্বভাৰ ও ভাঁবী ঘটনার বলবত্তা প্রবুক ছায়া-দংজ্ঞাকে পাদ- 
গ্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। ছাঁয়া মঠিমাঁত্র অমর্ষপরবশা হইয়া, এই বট্য়া যমকে শাঁপ 
দিলেন, আনি তোমার পিতার ভাধ্যা। সেই কারণে তোনার পরম গুরু। কিন্ত তুমি তাহা না 
ভাবিয়া, আমারে পাদ দ্বারা তঙ্জনা করিলে। এই কারণে তোমার ধঁ চরণ পতিত হুইবে, 
তাহাতে সংশয় নাই । ধর্ধাত্বা যম এই শাঁপে অতিশয় গীড়িতচিত্ত ও মনুর সহিত একযোগ 
হইয়া, সমুদয় পিতার গোচর করিলেন। কহিলেন, দেব! জননী আমাদের সকলের প্রতি 
সমান স্নেহ করেন না। আমরা জেষ্ঠ ; আমাদিগকে তাগ করিয়া, কনিষ্ঠদিগেরই ভরণ পোষণে 
উতস্কা হইয়া থাঁকেন। সেই কারণে আমি পাঁদপ্রহারে উদ্যত হইয়াছিলাম। কিন্তু প্রহার 
কণরনাই। আমি যদি বাঁপকতাঁবশতঃ অথবা মোহপ্রযুক্কই এরূপ করিয়া পাকি, আপনাকে 
আমায় ক্ষমা করিতে হইবে। তাঁত! আমি পুক্র। তথাপি. জননী আমাকে রোষবশে শাঁপ 
দিলেন। ইহাতে, তীহাঁকে আমাদের প্রকৃত জননী বশিয়াই বোধ হইতেছে না। ' দেখুন, 
পুজেরা বিগুণ হইলেও, জননী কখন বিগুণা হন না; সুতরাং, প্ুজরকে কখন, তোমার পা 
থপিয়া যাইবে, বশিয়া, তিনি শাপ শিতে পারেন না। ভগবন্! মাপনার প্রদাদে মাতৃশাপে যাহাতে * 
আগার পা পড়িয়া না যায়, অদ্য তদন্রূপ চিন্তা করুন। | 

হুর্ধ্য কহিলেন, পুত্র ! তুমি ধর্রজ্ঞ 'ও সত্যবাদী । তোমারও যখন রোধাঁবেশ হইয়াছে, তখন 
এবিষয়ে নিঃসন্দেহই কোন কারণ আঁছে। সমুদয় শাপেরই গ্রতিধাত আছে। কিন্তু জননী 
যেশাপ দেন, তাহার কোনমতেই নিবর্থন হয় না। অতএব তোমার জনরদীর এই শাপ কথন 
বার্থ করিতে পারিব না। তবে পুত্রন্নেহ প্রযুক্ত তোমার প্রতি কিঞৎ অনুগ্রহ করিব! কৃমি' 
সকল তোমার পা হইতে সাংস গ্রহণ করিয়া মহীততল গ্রীয়াণ করিবে। তাহাহইলেই, তাহার 

কা মত্য ও তোমারও পৰি হাঁণ হইবে। | এ 
ষার্কণেয় কহিলেন, অনন্তর আপদিত্য ছায়াকে বপিলেন, পুন্রগপণ সকলেই সমন । তবে 

তুমি কিজন্ত একজন.ক অধিক স্নেহ করিয়া থাক £& বিশেষতঃ, পুজরেরা বিশুণ হইলেও, জননী 

তা 



২১৬ মার্কতেয় পুরাণ। 
কখন তাহাদিগকে শাপদ্দিতে পাঁরে না। ইহাতে বৌধ হইতেছে, তুমি ইহাদের জননী সংজ্ঞা 
নহ। তুমি আর কেহহইবে; আমার নিকট আসিয়াছ। ছায়া এ কথার পরিহার করিয়া, 
হর্ধ্যকে কিছুই বগিলেন না। তখন হুরধ্য আত্মাকে সমাহিত করিয়া, যোগাঁবগন্থনপূর্বরক সমুদয় 
ঘটনা যখাবথ অবলোকন করলেন। তজ্জন্ত ঠিনি শাঁপদানে সমুদ্যত হইলে, ছায়াসংজ্ঞা তাহা 
দর্শন করিয়া, ভয়ে কম্পিত হইয়া, সমুদায় বৃত্তান্ত যথাবং তাহারে নিবেদন করিলেন। সূর্য 

শ্রবণ করিয়া, জাঁতক্রোধ হইয়া, শ্বশুরের নিকট সমাগত হইলেন। অনস্তর তিনি রোঁষভরে 
নিঃশেষে দগ্ধ করিতে অভিলাঁধী হইলে, সুব্রত বিশ্বকর্ধী তাঁহাকে বথাবিধি অর্চনা ও সাত্বন! 

করিয়া কহিজেন, আপনার শ্বরূপ অতিমাত্র ভেজে ব্যাপ্ত হওয়াতে, নিতান্ত হঃসহ হইয়া উঠি- 

যাছে। তজ্জন্ সংজ্ঞা সহ করিতে না পারিয়া, বনে গিয়া, তপস্তা করিতেছেন। আপনার 
সেই শুদ্ধচাঁরিণী সহধর্শিণী, আপনার অপেক্ষাঁকত তেজোঁহীন ্থুক্সিগ্ধ রূপের অভিলাঁধিণী ও কানন- 
বাগিনী হইয়া, যে, অভীব-কঠোর-হপশ্চারিনী হইয়াছেন, অদ্য নেখানে গেলেই দেখিতে পাই" 
বেন। হে িষ্পপতে ! ব্র্মার কথা আমার মনে পড়িয়াছে। অতএব ধর্ণি আপনার অভিমত 
হয়, তাহাহইলে, আপনার এই রূপকে কমনীয় করয়া দি। 

মার্কগেয় কহিলেন, ভগবান্ সুর্ষ্যের রূপ পূর্বে মগ্ুলাকার ঠিল.। সেইজন্য তিনি বিশ্বকর্মণীকে 
কহি:লন, লাচ্ছা, তাহাই হই.ব। তখন বিশ্বকর্মা আজ্ঞা পাইয়া, শীকথ্বীপে হুর্য্যকে ভ্রমিতে 
আরোপিত করিয়!, তদীয় ত্ধঃ ক্ষয় করিতে উদ্যত হইলেন। সমুদয় জগতের নাভিম্বর্ূপ ভগ- 
বান্ ভাম্বান্ ভ্রনিতে আরোহণ করিয়া, ভ্রয়িতে আরম্ত করিলে, সাগর, পর্বত ও কানন মমেত 
সমগ্র মেদিনী আকাশে উত্থান করিংলন। ব্রঙ্গন্! তৎসহকারে চন্দ্র, গ্রহ ও তারার সহিত 

সমস্ত গগমও অধোগত, আক্ষিপ্ত ও আকুল হইয়া উঠিল। সাগর সকলের সলিলরাশি বিক্ষিপ্ত 

হইতে লাগিল । মহাঁশৈল সকল বিদারিত ও তাঁহাদের সান্থমকল বিশীর্ণ হইয়া গেল। ভগবান্ 
ভাঙ্কর সবেগে ভ্রমণ করাতে, যে সমীরণ সমুখিত হইল, তন্বারা মহাঁমেঘ সকল ঘোর রবে 
সমস্ততঃ বিচরণ করত বিশীর্ণ হইতে লাঁগিল। মুনিপত্তম ! তৎকালে তদীয় ভ্রমণবেগে আকাশ, 
পাঁতাঁল ও পৃথিবী সমুপয়ই বিভ্রান্ত হওয়াতে, এই নিখিল জগৎ অতিমাঁত্র আকুল হইয়! উঠিল । 

তখন সমুদয় ট্রলোক্য ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে, দ্রেবগণ ও দেবধিগণ ব্রহ্মার সহিত 
একযোগে ভগবান্ ভীঙ্করের এই বপিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, তুমি আদিদেব। দেবগণের 
ইহা শ্বরূপতঃ পরিজ্ঞাত হইয়াছে, তুমি সৃষ্টি, স্থিঠি, ও প্রলয় সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপত্রয় ধারণ 
করিয়া, বিরাঁজমান হইয়া থাক । তূমি জগতের নাথ। অতএব স্থিরভাঁব অবলম্বন কর। তুমি 

গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশির এই সকলের আঁকর। তুমি দেবদেব দিবাকর । অতএব লোক নকলের 
শান্তি বিধান কর। 

প্র দময়ে ইন্ত্ও আগমন করিয়া, সেই ভ্রমিষস্ত্রে আরোপিত দিবাকরকে এই বলিম্না স্তব 
করিলেন, তুমি সমুদয় জগৎ ব্যাঁপিয়া আছ। তোমার জয় হউক। তুমি অশেষ জগতের পৃতি। 
তোমার জয় হউক। | 

তৎকালে বশিষ্ঠ ও অত্রি প্রমুখ সপ্ত খবি৭, স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া, বিবিধ স্তোত্র সহায়ে তাহার 

তব করিতে লাগিলেন। 
বালখিল্যগণও পরমহ্র্ধাবি হইয়া, বেদোক আদ্য ও অত্র খক্ সকল দ্বারা তাহার 

স্তব আরম্ভ করিলেন। তাহারা কহিলেন, তুমিই সফলের নাথ.। তুমি মুক্তপুক্ষষদিগের মুক্তি। 

তুমি ধাাননীপগণের ধ্যেয়। তুমি কর্মকাণ্ডে প্রবর্ধমান র্বরভৃতের গতি। তুমি দেবগণের ঈশ্বর। 
তোগার গ্রসাদে প্রত্জীগণের পরম কণ্যাণ সমুস্তূত হউক । তুমি জগতের পঠি। আমাদের শং 
€ অর্থাৎ নিরঠি সুখ, মঙ্গল ও শাস্তি বিধান কর।) আমাদের দ্বিপর্দ সকলে শং বিহিত হউক। 

তোমার প্রধাঁদে আমাদের চতুষ্পদসমূহেও শংবিহিত হউক। 



কটি 

সপ্তাধিকশততম জধ্যায়। ২১৭ 
অনন্তর বিদ্যাধরগণ, রাক্ষলগণ, ধক্ষগণ ও পল্নগগণ সকলে কৃতাগ্রপিপুটে গ্রণত মন্তকে ক্রুতি- 

মনোহারিণী বচনপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, তুমিই ভূতগণের সমুস্তাবন করি. 
য়াছ। অতএব তোমার তে তাহাদের সহা হউক! অনস্তর যড়জ, মধাম, গান্ধার ও তাঁনত্রয় 

বিশারদ এবং গান্ধর্ধনিপুণ হাহাহুস্ছ, নারদ ও তুঘুরু মিলিত হইয়া, মুচ্ছনা ও প্রয়োগ মছত 
তালসহকারে সুথপ্রদ বাক্যে স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন। 

বিশ্বাচী, দ্বতাচী, উর্বশী, তিলোত্তমা, মেনকা, সহক্স্া, রম্তা, এই দকল অগ্সরঃশ্রেষ্ঠা হাব-: 

ভাঁব বিলাদভূধিত বহুবিধ অভিনয় প্রদর্শনপুরঃসর নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। এ সময়ে শত 

শত ও সহস্র সহন্ম বেণু, বীণা, দির, পণব, পুষ্কর, মৃদঙ্গ, পটহ, আনক, দেবছুপ্দুভি ও.শহ্খ- 
সমূহ বাদিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ধেরা গাঁন, অপ্পরারা নৃত্য এবং তূর্য ও বাদিঝ সকল শক্ত 
হওয়াতে, সমুদয় কোপাহলময় হইয়া উঠিল । তখন সমুদয় দেবতা ত্িভরে অবনত হইয়া, 
কৃতাঞজণিপুটে সেই ভগবান্ ভাস্করকে প্রণাম করিলেন। এইরূপে দমুদয় দেবতার সমাঁগমে 
তুমুল কোলাহল সমুখিত হইলে, বিশ্বকন্মী ধীরে ধীরে ভাঙ্করের তেজঃ শাঁতন (অর্থাৎ কুদে 
চাঁচিয়া ফেলা ) করিতে লাগিলেন । 

ভগবান্ ভাস্কর হইতেই গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশিরের প্রাছুর্ডাব হইয়া থাকে । হরি হর, ব্রক্গাও 
তাহার স্তব করেন। তাহার এই তেজঃশাতন শ্রবণ করিলে, মৃত্যুর পর দিবাকরঙোক প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 

ইতি হুর্য্ের ভেজোনিশাতন নাম ষতউধিকশততম অধ্যায়। 

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় । 

মার্বগ্ডেয় কহিলেন, ্ীক্জাপতি বিশ্বকর্মী ভগবান্ ভানুনীনের শরীর লেখন করিতে করতে, 

এই বলিয়া স্তব ক:রতে আস্ত করিলেন, তুমি সমুদয় প্রভার আকর। যাহারা তোমাকে ভঙ্কি- 
ভরে প্রণাম করে, তুমি তাহার হিত অনুষ্ঠান ও অগ্থকম্পা করিয়া থাক। তুমি বিরাট-শরীরী। 

ভোমার সাতটা শ্ব, সকলেই মমান বেগ বিশিষ্ট। তুমি স্থকৌমণ তেজের আগার । এইস কমল 

সকলকে বিকদিত করিয়! থাক । তমঃপটলপাটনে তোমার পটুতার সীমা নাই। তোমাকে 

নমস্কার। তুমি সুকলের পবিব্রতা বিধান করিয়া থাক। তুমি অতিশয় পুণাকর্তা। তুমি বহুবিধ 

অভিলধণীয় বিষয় প্রদান করিয়া থাক। তুমি পরমপ্রভাবিশিষ্ট অনল ও কিরণমণ্ডলের আধার । 

তুমি সকল লোকের হিতকারী। তোনাঁকে নমস্কার । তোমার জন্ম নাই । তোমা হইতেই 

লোকত্রয় উদ্ভুত হইয়াছে । তুমি ভূতগণের আত্মা। তুমি বিশ্বের পতি। তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম। 

তুমি পরমকারুণিকগণেরও 'প্রধান। তুমি সকপের দৃষ্টিদাতা হুর্যা। তোমাকে নমস্কার। তুমি 

বিবস্বান্। তুখি জ্ঞানিগণের অন্তরাক্মা। তোমাতেই জগৎ গ্রতিষ্টিত আছে। তুমি জগতের 

হিতৈষী। তুগি স্বয়ং সমুস্তূত হইয়াছ। তুমি লোক সকলের চক্ষু । তুমি সমুদয় দেবন্তার গ্রধান। 

তোমার তেজের দলীমা নাই । তোমাকে নমস্কার। ময়ুখসহত তোমার বপু। তুমি জগতের 

মক্গল ও উপকার বিধান করিয়া থাক। তুমি দেবগণের সহিত ক্ষণকাল উদয়াচলের মৌলি- 

মাণারপে বিরা্ করিয়া, অন্ধকার-নিরাকরণপূর্বক সংসারে স্বীয় গ্রতিত। বিস্তার কর। সংসার- 

তিমিররূপ মদ; পান করিয়া, মদবশে ত্বদীয় বিগ্রহ অতিমাত্র লোহিতবর্ণ হইয়! উঠে। ভাহাতেই 

তোমার জিতুবন-প্রকাঁশক প্রভাদমূহের আবির্ভাব হয়। সেই কারণে তুমি অতিমাতর বিরাছ- 

মাঁন হইয়া ধাক। ভূগবন্! তোমার রথ পরনস্ুন্বর ও সমরূপ অবয়ববিশিষ্ট। তুমি সেই চারু- 

বিকম্পিত রখে আরোহণ করিয়া, অখিল তুরঙ্গম সহায়ে জগতের, কল্যাণসাঁধনার্থ সতত অগ্রতি- 

২৮ 
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হত ভাবে বিচরণ করিয়া থাক । তুমি অমৃত ও খুধাংগু রস যুগপৎ প্রদান করিয়া, দেখগণ ও পিতৃ- 

গণের তৃপ্তি বিধান এবং 'অরিগগের- নিধন সাধন কর। সেইঅন্যই আমি প্রণামপুর্বক জগতের 
হিত কামনায় তোমার তেজঃ শাতন করিতেছি। তুমি ভক্তবৎসল ও ব্রিভুবনের পাবন। 
আমি তোমাকে প্রণাম করতেছি! আমারে রক্ষা কর। তুমি জগতের প্রনুতিত্বক্ধপ। তুমি 
ব্রিস্ুবনের গ্ররমপুণ্যমর ধামন্বরূপ। তুমি অখিল জগতের প্রদীপন্বূপ। অধিক কি, তুমিই 
ভগবান্ বিশ্বকর্মা । তোমাকে প্রণাম করি। 

ইতি হুর্যযস্তব নাম সপ্ডাধিকশততম অধায়। 

অফ্টাধিকশততম অধ্যায়। 

মার্কেয় কহিলেন) বিশ্বকর্মা এইরূপে হুর্য্ের শুব করিয়া, তাহার তেজের যোড়শ ভাঁগ 
সগুলস্থ করিলেন। পনর ভাগ তেজ শাতিত হওয়াতে, ভানুর শরীর অতীব কাস্তিবিশিষ্ট হইল। 
তীহাঁর সেই পনর ভাগ তেজ দ্বারা তিনি বিষুর চক্র, মহাদেষের শুল, ধনদের শিবিকা, মের 
দণ্ড ও কার্তিকেয়ের শক্তি নির্শীণ করিলেন । অনস্তর তিনি ভান্কুর উল্লিখিত তেজ দ্বার! অন্ান্ 
দেবগণেরও শক্রশাসনার্থ পরমপ্রভাবিশিষ্ট অস্ত্র সকল রচনা করিলেন । এইরূপে তেজঃ শাতিত 
হওয়াতে, ভগবান্ ভাহ্থমান্ অনতি তেজ ধারণ করিয়া, যেমন শোঁভমান হইলেন, তেমনি 
ভীহার শরীরও সর্বাঙ্গশৌভন হইয়! উঠিল । তখন তিনি সমাধিস্থ হইয়া, অবলোকন করিলেন, 
তদীয় ভার্ধযা সংজ্ঞা তপস্তা ও নিয়ম প্রভাবে সর্বভূতের অনভিভীবনীয়া বড়বামৃত্তি ধারণ করিয়া" 
ছেন। অনস্তর তিনি উত্তরকুক্তে গমন করিয়া, অশ্মুত্তি-পরি গ্রহপূর্ধক তাঁহার সকাঁশে সমাগত 
হইলেন। সংজ্ঞা তাহারে দর্শন করিয়া, পর-পুরুষ-শঙ্কায় পুষ্ঠরক্ষণে তৎপর! হইয়া, তাহার সম্মুখ 

গমন ক্রিলেন। তাহাতে পরম্পর নাণিকাযোগ প্রাপ্ত হইলে, সেই নাপিকারন্ধ, দ্বারা বিব- 
শ্বানের তেজ বড়বাতে গ্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবামাত, ভিষক্প্রবর অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন 

হইলেন। তাহারা উভয়ে অশ্বের বক্ত, হইতে বিনিশ্রিমণ করিলেন । তাহারা অশ্বরূপধর মার্তগ্ডের 
পুর । অনন্তর শুক্রপাতীন্তে রেবস্ত জন্মগহণ করিলেন। তাহার হস্তে খড়ী, ধনু, বাণ, তৃণ ও 
শরীরে কবচ এবং তিনি অশ্বে আরোহণ করিয়া আছেন । - 

তখন ভানুমাঁন্ আপনার নির্শলম্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। তাহার -সই শাস্তমুণ্তি দর্শন করিয়া, 
সংজ্ঞা আহ্লাদিত। হইলেন। অনন্তর বারিতস্কর ভাস্কর প্বরূপধারিণী প্রীতিমত্তী ভার্ষা! স'জ্ঞাকে 
শকীয় গালয়ে লইয়া গেলেন। তাহার প্রথম পুজ বৈবস্বত মনু হইলেন । দ্বিতীয় পুজ যম শাপ ও 
অন্ুগ্রহবশত্ঃ একমীঁত্র ধর্মেরই অন্তুপারী হইলেন। জননীর শীপে মন অতিমাত্র পীড়িত হও- 
নাচে, একমাত্র ধর্মেই তাহার মতি হইয়াছিল সেইজন্য তাহার নাম ধর্মরা হইল। পিতা এই 

ধলয়া, তাহার শাপাস্ত করিলেন, কৃমি সকল তোমার পন হইতে মাংস গ্রহণ করিয়া, ভূমিতে 

পতিত হইবে । যেহেতু. একমাত্র ধর্দেই তাহার দৃষ্টি ও শত্রু মিত্বে সমগাব জন্মিয়াছিল, সেই- 

হেতু পিতা তীহাকে যমের কার্যে নিয়োগ করিলেন। বিপ্র! তদীয় পিত। ভগবান্ তাখর 

তাহার প্রতি পরিসুষ্ট হইয়াছিলেন। এইছন্ত তাহাকে লোকপালপদ ও পিতৃগণের আধিপত্য 

প্রণীন'করিলেন। অনস্তর তিনি বসুনাকে কলিন্দাত্তর-বাহিনী নদী করিয় দিলেন.। অস্টিনী- 

কুমীরগয় সেই ষহাত্বা পিতা কর্তৃক দেবগণের বৈদাপদে নিয়োজিত ও রেবস্ত গুহকগণের 
অধিপতি হুইলেন। সর্ধগোকপুজনীয় ভগবান্ ভাস্কর তাঁহাকে গুহকগণের রাজা! রিয়া, 

পুমরার এইরূপ কহিলেন, বম! তুমিও অশেষ, লোকের পুজনীয় হইবে । তাহারা অরপ্যা্ি 
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"* মহাদাবদাহ, শক্রুতয়.ও দঙ্গাভয় এই দলে তোমাকে শ্মরণ করিবে, তাহাদের মহ!.বিপংপর- ম্পরা দুরীক্কত হইবে। যাহীর! তোমায় পুজা করিবে, তাহাদিগকে তুমি সন্ধষ্ট হইয়% ক্ষেম, বুদ্ধি, 

সুখ, রাজা, আরোগ্য ও উন্নতি গ্রদান করিবে। ছায়া-সংজ্ঞার পুত সুমহাষশ$ আবর্ণও ভবিধ্য- কালে সাবর্ণ নামে অষ্টম মন হইকেন। সেই গ্রহ সাঁবর্ণ অদ্যাপি' মেক্পৃষ্ঠে ঘোর: তপন! করিতে- 
ছেন। তদীয় ভ্রাতা শনৈশ্চর পিতার আজাক্রমে গ্রহ হইয়াছেন। দ্বিজোতম | হুধ্যের ওরসে 
যে যবীয়সী কঙ্ার জন্ম হয়, তিনি সর্ধলোকপাবনী তরঙ্গিণীত্রেক্া যমুনানদী হইয়াছেন। ধিনি 
সকলের জোষ্ঠ, সম্প্রতি ধাহার সৃষ্টি চলিতেছে, সেই মহাতাগ বৈবহ্ত মর সবিস্তায বৃত্তান্ত 
ৰর্ণন করিব। যাহারা দেবগণের, বৈবন্বত 3মুর, তদীয় আত্মজগণের এবং ভগবান্ ভাক্কবরের 
এই জন্ম ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, অথবা পাঠ করে, তাহার আপতিত আপং দুরীরুত ও যশোরাশি 
সঞ্চিত হইয়া! থাকে। অধিক কি, আ'দদেব মহাত্বা মার্তগ্ডের এই মাহাম্ময শ্রবণ কারণে, অহো- 
সাত্রকত পাপের শাস্তি হয়। 

ইতি হৃর্য্যমাহাজ্ঞ্যের ফলশ্রুতি নাম অষ্টাথিকশততম অধ্যায়। 

নবাধিকশততম অধ্যায় | 

ক্রোষ্টকি কহিলেন, ভগবন্! আপন তগবান্ ভাগুর সম্তুতিসস্তব এবং তাহার মাহাত্মা 
ও ম্বরূপও অতিবিষ্তারপূর্ধক সম্যগৃবিধানে কীর্তন করিলেন। মুনিসত্বম! আমি পুনরপি 
দেই আদিদেব ভাস্করের মাহাঁয়্য সম্যকৃরূপে শ্রবণ করিতে হচ্ছ! করি। আপনি প্রপন্ন হইয়া, 
তাহা বলুন । 

মার্কতেয় কহিলেন, পূর্বে লোক কল আরাধনা করিলে, আদিদেব আদিত্য যাহা করিয়া- 

ছিলেন, তাহার সেই মাহাত্ম্য কার্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দমের পু বিখ্যাত রাপগ্রাবদ্ধন 
রাঙ্গা হইয়াহিলেন। ঠিনি রাঙ্গ! হইয়া, সম্যক্রা'প পৃথিবীর পাপন করিয়াছিলেন । সেই মহাত্ম। 
ধর্মীনলারে রাজ্যশাঁসনে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় বাষ্্ী অঞ্চুদিন ধন ও জনের সহিত বদ্ধিত হইতে 
লাগিল। তাঁহার রাজত্বকালে পৌর ও জানপদ সকলেই অতীব হষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল এবং সক- 

লেই রাঙ্গা স্তায়, বিভবাদি-বিশিষ্ট হইল। উপপর্গের নামমাত্র রহিল না) ব্যাধিরও সম্পর্ক- 
মত্র রহিল না) ব্যালোন্ডব ভয়েরও জেশমাত্র রহিল না। অধিক কি, সেই দমপুত্র মহীপঠি 
হইলে, অনাবৃষ্টিতম্নও একবারেই দূর হইয়া “গল । 'তিনি মহাযজ্ঞ পকলের অনুষ্ঠান করিজেন। 
অধিদিগকে অনবরত দান করতে লাগিলেন ॥ যাহা প্রকৃত ধর্ম, তাহার অবিরোধে বিষয়- 
ডোঁগে প্রবৃত্ত হইলেন। 

এইকপে ধর্ধান্দারে প্র্াপাপন করিয়া, রাজ্য করিতে করিতে, তহার সপ্ত বর্ষগহজ এক 
দিনের স্তায়, অতিবাহিত হইয়া গেল। দাক্ষিণাত্যের অধিপতি বিদুরখের যাঁনিনীনাম্ী নন্দিনী 

তাহার সহধর্থিণী ধুইলেন। কোন সময়ে সেই মা.ননী স্বামীর মন্তকের অভ্যঞ্জনে সমুদ্যত হইয়া, 
সমবেত নরপতিগণের সমক্ষে অশ্ররাশি মোচন করিলেন । সেই অশ্রবিশ্তু রাজার গাত্রে পতিত 

হইলে, তিনি ভীর্ঘযাকে অশ্রবদনা দর্শন করিয়া, জিজ্ঞাপা করিলেন, একি? মানিনী নিংশবে 
অশ্রবিন্ু মোচন করিয়া, রোদন করিতেছিলেন। ত্র্শনে নরপতি রূপ বিজ্ঞান করি'ঙেন। 

মোনিনী তৎকর্তৃক প্রিজ্ঞাপিত হইয়া, তাহাকে কোন কথাই বলিলেন ন। রাজ পুনরায় জিজ্ঞাপ। 
করিলেন। অনন্তর বার বার প্রিভ্ঞাঁপা করিতে, লাগিলে, সেই মনশ্থিনী সুমধ্যম! মানিন 
কেশপ্তারাস্তর-সহুষ্ত পপিত প্রদর্শনপূর্বক রাজাকে কহিগেন। মহীরাদ! আপনায় একশ" 



২২০ সার্কথেয় পুরাণ। 

ভারাস্তর পাকিয়া শ্বেতবর্ণ হইয়াছে'। ইহ! কি, দেখুন। ইহাই আমার ছুঃখের কারণ হইয়াছ্ছে। 
আমি অতি-হতভাগিনী | রাজা এই কণায় হান্ত করিলেন । হান্ত করিয়া, তথায় সমব্তে পৌরগণ 
ও মহীপাঁলগণ সকগেরই শ্রবণগোঁচরে কহিতে লাগিলেন, অয়ি বিশালাক্ষি! শোকে প্রয়োজন 
নাই । শুভে ! আর রোদন করিতে হইবে না। সকল জন্তকেই যথাক্রমে জন্মা, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রভৃতি 
বিকার ভোগ করিতে হয় । বরাননে ! আমি সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; সহশ্র সহত্র যজ্ঞ ও 

করিয়াছ ; ব্রাঞ্গদিগকেও অনেক দাঁন করিয়াছি; পুন্র সকলও সমুৎপাঁদন করিয়াছি ; তোমার 
সহিত মন্ুষ্যগণের অতিষুষ্নভ ভোগ দকলও ভোগ করিয়াছি; সম্যক্রূপে পৃথিবীর ও পরিপালন 
করিয়াছি, শত শত সংগ্রাম ও জয় করিয়াছি; অভীষ্ট মিত্রগণেরও সহিত আমোদ প্রমোদ ও বন- 
মধ্যে অনেক বিহার করিয়াছি। ভদ্রে! এমন কি কার্য আছ, যাহ আমি করি নাই । তবে 

কেন তুমি, আমার কেশ সকণ পাকিয়াছে, দেখিয়, ভয় করিতেছ ? অয়ি কল্যাঁণি! আমার 

কেশ নকল পণিত ও বলি সকল সমুদ্গত এবং শরীর শিখিল হউক) তাহাতে ক্ষতিই বাকি? 

আমি ত রুতকৃতা হইয়াছি। কগ্যাণি! তুমি আমার মন্তকে যে পপিত দর্শন করিলে, আঁমি 
অরণ্য আশ্রয় করিয়া, ইহার চিকিৎসা করিব। দেখ, আমার পূর্বপুরুষ সকল বাঁল্যে বাগ্য- 
ক্রিয়া, কৌমাঁরে কুমারক্রিয়া, যৌবনে যুবকযোগ্য ক্রিয়া এবং বার্দীক্যে বন আশ্রয় করিয়া- 
ছিলেন। আমিও তাহাই করব । অতএব তোমার অশ্রপাতের কোনবপ কারণই দেখিতেছি 
না। ভদ্র! তুমি আর ছুংখ করিও না। তুমি যে পলিত দর্শন করিয়াছ, ইহাতে আমার মত্ত্য- 
দ'ররই হেতু হইয়াছে। অতএব নিশ্রয়োজন রোদন করিও না। 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন, মহ্র্ষে! তখন সমীপবর্তী পৌরগণ ও ভূপঠিগণ সকলে বাজাবর্ধনকে 
প্রণাম করিয়!, শাস্তবাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাঁজ ! আপনার পত্বীর রোদন করিবার কোন 

কারণ নাই। কিন্তু আমাদিগকে অথবা সমুদয় প্রাণীকে কেবল রোঁদন করিতে হইবে, দেখিতেছি। 
নাথ! আপনি যে বনবাঁসের কণা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমাদের সকলেরই প্রাণ পতনোন্ুখ 
হইয়াছে । কেন না, আপনি মআামাঁদিগকে বহুযত্বেই পালন করিয্াছেন। অতএব আপনি যর্দি 

বনে যাঁম, তাঁহাহইলে, আমরা সকলেই তথায় গমন করিব। বর্লতে কি, আপনি সকলের 
রক্ষারর্তী। অতএব আপনি বনে গেলে, সমুদয় পুথিবীবাঁসিগণের যাবতীয় ক্রিয়াহাঁনি হইবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে যদি ধর্শেরই উপঘাত হয়, তাহাহইলে, বনবাসে আর গমন 

করিবেন না। আপন সপ্ত সহত্র বর্ষ এই পৃথিবীর পালন করিয়াছেন। তজ্জন্ত আপনার যে 
পরম পুণা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহ! পর্যযবলোকন করন। মহারাজ! আপনি বনে বাপ ক।রয়া, 

যে 'তপস্ত। করিবেন, তাহ! রাজ্যপালনের যোড়শাং.শরও একাংশের যাঁগ্য হইবে না। 

রাজা কহিলেন, আমি সপ্তবর্ষপহত্র এই পুশ্বী পাঁলন করিয়াছি । এক্ষণে আমার বনবাসের 

কাঁশ উপস্থত হইয়াছে । আগার অপত্য সকল জন্িয়াছে। তাহাদেরও অপত্যসম্ততি আমি 

দর্শন করিয়াছি। অঠি অল্পদেন মধ্যেই আমার এই সকল দর্শন হইয়াছে । অতএব অন্তক আর 
সহ করিবে না। হে পৌরগণ! আমার মন্তকে যে কেশভার পক হইয়াছে, তাহাঁকেই অততযুগ্র- 
প্রকৃতি অনার্ধয মৃত্যুর দূত শ্বরূপ, জানিবে। অতএব আমি পুক্রকে রাজ! করিয়া, স্বয়ং ভোগন্জুথে 

বির হইয়ী, যাবৎ ষমটদনিক সকল সমাগত না হয়, তাবৎ বন আশ্রয় করিষ্া, তপশ্চরণ কবিব। 

মার্কগেয় কহিলেন, অন্তর নরপতি অরণ্যগমনে উংন্ক হইয়া, দৈবজ্ঞদিগকে পুজের রাজ্য" 

ভিষেকার্থ দিন লগ্র সকল জিল্ঞাঁপা করিলেন । রাঙ্জার এই কথা শুনিয়া, তাহাদের সকলেরই 
মন ব্যাকুল হইয়া! উঠিল.। তজ্জন্ত, শান্ত জ্ঞান থাকিলেও, তাহারা দিন, লগ্ম সকলই তুলিয়া 

গেল। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বাষ্পগদগদ বচনে রাজাকে কহিল, রাঙ্জন্! আপনার এই 
কথ শুনিয়া, আমাদের সমুদয় জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে। 

_ অনন্তর অন্তান্ত নগর সকল হইতে, ভূত্যরাষ্টরপমূহ হইতে এবং সেই নগর হইতেও ভুরি ভুরি 
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ব্রাঙ্মণনপ্তম অভ্যুপাগত হইলেন। তাহার! সকপে রাজার গোচরে উপনীত হইয়া, গ্রকম্পিত্ত 
মন্তকে বগিতে লাঁশিলেন, রাজন্! প্রসন্ন হউন ; পুর্ব যেমন আমাদিগকে পালন করিয়াছিলেন, 
সেইব্বপে পাঁলন“করুন। মহারাপ্ত! আঁপনি অরণ্য আশ্রয় করিলে, অখিল লোক আবসন্প হইবে। 
অতএব এরূপ মনুষ্ঠান করুন, যাহাতে জগৎ অবপয্ন না হয়। বীর! বলিতে কি, আমর! যতদিন 
বাচিব, ততদিন, স্বপ্লকাঁলও এই সিংহাঁননকে আপনাশূন্ত দেখিতে ইচ্ছা! করি না। 

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইরূপে সেই সকল ব্রান্ষণ ও অন্ান্ত দ্বিজাতিগণ, পৌরগণ, ভৃত্তাগণ, 
ভূপগণ ও অমাত্যগণ বারম্বার বপিতে লাঁগিলে, ঠিনি যখন কোনমতেই বনবাঁসনির্কন্ধ ত্যাগ 
করিলেন না, প্রত্যুত, এই বপিয়! উত্তর দিতে লাগিলেন, অন্তক আর ক্ষমা করিবে না, তখন 
অমাত্যগণ, ভূাগণ, পৌরগণ, বুদ্ধগণ ও ব্রা্মণগণ মকলে সমবেত হইয়া, কি করা কর্তব্য, তন্ধি- 
ষয়ক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । রাজা অতিমার ধার্দিক। সেইজগ্ত তাহার প্রতি তাহাদের অন্থ- 

রাগের শীমা ছিল না। দ্বিজ ! ঁ  কারণে মন্ত্রণা করিতে করিতে, সকলেই নিশ্চয় করিলেন, সকলে 
মিলিয়া সম্যকৃরূপে ধ্যানপরায়ণ ও সমাহিত হইয়া, তপশ্চরণ সহকারে ভগবান্ ভাম্করের পুঁজ] 

করিয়া, এই রাজার আঘুঃ প্রার্থনা করা হউক। এইবপে সর্ধবাঁদিসম্মতিক্রমে ভাঙ্করের আরা- 
ধন! করাই স্থির হইলে, কেহ আপনাদের গেহে সম্যক্ বিধাঁনে অর্থ্য ও উপচারারি উপহার-সম্ভার 

প্রদণানপুরংসর ভাস্করের পুজাঁয় প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ মৌনী হইয়া, খক্ সকল জপ করত তাহার 
আরাধনা করিতে লাগিলেন। অপরেরা যজুঃ সকল ও অন্তান্যেরা সাম সকল উচ্চারণ করিয়া, 
তাহার সন্তোষ সাধন আরস্ত করিলেন। কোন কোন ব্রাঙ্মণ আহাঁর পরিহার ও নদীপুলিনে শয়ন 
করিয়া, তপশ্চরণ সহকারে তাহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন । অন্যান্তেরা অগ্নিহোত্রপরায়ণ হইয়া, 
অহনিশ রবিসৃস্ত সকল জপ করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ ভাস্করেই স্যস্তদৃষ্টি হইয়া রহিলেন । 

এইরূপে তাহার! তত্বৎ বিধি আশ্রয় করিয়া, ভাস্করের আরাধনার্থ উক্তরূপ বহুরূপ মতিনির্বন্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তীহাঁর! সকলে সুর্যের উপাপনার্থ তাদৃশ অধ্যবপায় অবলম্বন করিলে, নুদাম] 
নামে গন্ধর্ব উপাগত হইয়া, বপিতে লাগিল, হে বিগ্রগণ! ভাঁঙ্করের আরাধনা করাই যদি তোমা; 
দের অভিলধিত হইয়। থাকে, তাহাহইলে, যাহাতে তিনি সন্তষ্ট হইবেন, এরূপ অনুষ্ঠান কর। 

কামরূপে মহাশৈলের উপরি বিশালনামে সিদ্ধগণনিষেবিত এক বন আছে। তোমরা সত্বর 

তথায় গমন কর এবং গমন করিয়া, ভাঙ্কুর মারাধনাঁয় সবিশেষ সমাধি সহকারে প্রবৃত্ব হও। এ 

বন, নকলের উপকারী পিদ্ধক্ষেত্র । তথাঁয় উপাঁধনা করিলে, সমুদয় কামনা পূর্ণ হইবে। 

মার্কণেয় কহলেন, দ্বিজাতিগণ তাহার এই কথ শুনিয়া, উক্ত কাননে গমন করিয়া, ভাস্ক- 

রের সেই পরমপবিত্র ও পরমমঙ্গলময় আয়তন দর্শন করিলেন । তথায় “নই বিপ্রাদি বর্ণ সকল 

আহাঁরসং্ঘমসহকারে আলন্ত ত্যাগ করিয়া, রাঁশি রাশি ধুপ ও পুশ্পোপহীর প্রদানপূর্বক ভাস্ক- 

রের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্গন্! দ্বিজগণ সমাহিত হইয়া, পুষ্প ও অগ্ভুলেপনাদি, ধূপ 

ও গন্ধাদি এবং জপ, হোম, অন্ন ও দীপা গ্রদানপৃর্বক পুজা করিয়া, বক্ষযমাণ বাক্যে ভাঙ্করের 

ভ্তব করিতে লাগিলেন, ধিনি সমুদয় দানব, ক্ষ, গ্রহ ও জ্যোতিষ্ষগণের অপেক্ষা! মমধিক-তের- 

সম্পন্ন, আমরা সেই রবির শরণ গ্রহণ করিলাম । ধিনি দেবগণের ও ঈশ্বর, ধিনি আকাশে থাকিক়া, 

কিরণবিকিরণপূর্ববক বন্ুধা ও অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত কারয়া ,বিদ্যোতিত করেন, ধিনি আদিতা ও ভাস্বর, 

যিনি সবিতা ও দিবাকর, যিনি পুষা, অর্ধযমা, ভা, স্বর্তান্থ ও দীপ্তদীধিতি ) বিনি চতুযু'গান্ত- 

কালামি, যিনি ছুপ্রেক্ষা ও প্রলয়ান্তগামী, ধিনি যোগিগণের ঈশ্বর ও অনন্ত, যিনি রক-পীত-শ্বেত- 

“কুষ্ণ-বর্ণ বিশিষ্ট, যিনি খধিগণের অগ্নিহাতরে, সমুদায় যক্তে ও সমত্ত দেবগণে অবস্থিত আছেন, ফিনি 
পরম অক্ষয় স্বরূপ ও নিরতিশক্ন গ্তহরূপ,যিনি মোক্ষের দ্বার, ধাহা অপেক্ষ। উৎব্ষ্ট কেহ নাই,ধিনি 

ছন্োরূপ অশ্ব সকল সহাঁয়ে আকাঁশে গমন করিয়া থাকেন, যিনি সর্বদাই মেরুর প্রদক্গিপপুর্বাক 

উদ্দিত ৪ অন্তমিত হয়েন, ধিনি অযৃত্বরূপ ও সত্যস্বরূপ, ধিনি সমুদয় পুণ্যতীরথশ্বরপ, যিনি বিশ্বের 



২২২ মার্কঙেয় পুরাণ। 

আত্রয়ন্থান এবং যিনি চিন্তার ভীত, আমরা সেই প্রভাকরের শরণাপগ্ন হইলাঁম। বিনি ব্ধা, 
ধিনি মহাদেব, ফিনি বিষ, ধিনি প্রজাপতি $ ধিনি বাু, আকাশ ও জল; যিনি পৃথিবী, পর্বত .ও 
সাগর) ঘিনি গ্রহ, নক্ষর ও চন্ত্রাদি জ্যোতিঃ সমুদয়ঃধিনি বানম্পত্য, ধিনি বৃঙ্ষ ও.৪বধিবর্গ ; ধিনি 

, সব্যন্ত ও অবাক্ত সমুদয় ভূতে ধর্মাধর্ের প্রবর্তক) ব্রাহ্ধী। মাহেশ্বরী ও বৈষঃবী তন্ুডেদে ধাহার 
স্বরূপ তিনগ্রকার, সেই প্রভাকর প্রসঙ্গ হউন। যিনি জগতের প্রভু ও জন্মরহিত ) এই বিশ্ব- 
ংসার বাহার অঙ্গশ্বরূপ, যিনি জগতের জীবন, সেই ভাস্কর আমাদের গ্রতি প্রসন্ন হউন। 

বাহার এক ভাস্করমৃত্ি প্রশ্তামণগ্লে পরিবেষ্টিত বলিয়া, সকলেরই ছনিরীক্ষ্য এবং ধাহার দ্বিতীয় 
মস্তি পরমসৌম্যভাববিশিষ্ট চন্স্বরূপ, সেই ভাস্বান্ আমাদের প্রতি প্রপক্ন হ্টন। ধীহাঁর উল্লি- 
খিত ছুই মৃষ্ঠি বারা এই বিশ্ব বিননর্শিতি ও অগ্নীযোমময় হইয়াছে, সেই ভগবান্ ভা্বান্ আমাদের 
প্রতি গুপন্ন হউন। . 

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দ্বিজোত্তম! ভীহারা তিন মাঁদ ভঞ্চিসহকাঁরে এই প্রকার স্তব করিয়া, 
সম্যক্রূপে পৃজা করি'লে, ভগবান্ ভাস্কর তাহাদের প্রতি সন্তষ্ট হইলেন। তখন তিনি ছনিরীক্ষ্ 
হইলেও, অরুণসম প্রভা ধারণ করয়!, মণ্ডল হইতে অবতরণপূর্ধক াহাদিগকে দর্শন দান করি 
লেন। তদ্দর্শনে ব্রাঙ্গণ ও অন্তান্ত লৌক সকল পুলকভরে উৎকশ্পিত ও ভল্িভরে অবনত 
হইয়া, সেই ম্পইক্*প প্রভাকরকে এই বণিয়া প্রণাম করিতে লাগিপেন হে সহত্ররশ্মে। তোমাকে 
নমস্কার, নমস্কার। তুমি দকলের হেতু। তুমি মকলের কেতু। তুমি সকলের পৃজনীয় ও স্তবনীয়। 
আমাদের সকলকে রক্ষা কর। তুমি সমুদয় যজ্ঞের মাশ্রয়। যোগবিদ্গণ ভোঁমারই ধ্যান করেন। 
আমাদের প্রতি গ্রসন্ন হও । 

ইতি ভানুশ্$ব নাম নবাধিকশততম অধ্যাঁয়। 

দশাধিকশত তম অধ্যায়। 

মার্ক-গুয় কহিলেন, তখন ভগবান্ ভান্ু প্রসন্ন হইয়া, সকলকেই বপিলেন, হে দ্িজাতিবর্গ! 
ভোমরা আনার নিকট যাহা পাইবার জন্য অভিপ্রায় করিয়া, তাহা প্রার্থনা কর। বিপ্র! বাক্গ- 
ণাদি সমবেত ব্যক্তি সকল ভগবান্ তাঙ্করকে পুরোভাগে বিরাজমান অবলোকন করিয়া, সসম্ত্রমে 
প্রণামপূর্ধক বলিতে লাগিলেন, ভগবন্ ঠিমিরনাশন ! যদি আমাদের ভাজতে প্রন হুইয়। 
থাকেন, তাহাহইলে, আমাদের রাজা দ?শবর্ষদহত্র জীবিত থাকুন। তাহার ষেন আর রোগ হয় 
না। তিনি যেন অরাতিদিগকে জয় করেন। তাহার কোষ যেন পরিপুণণ থাকে । তিনি ষেন 
স্থিরযৌবন হন। পুনরায়, তিনি যেন দশবর্ষলহত্র বাচিয়া থাকেন। 

মার্কণডেয় কহিলেন, মহাঁমুনে ! ভগবান্ ভাস্কর, তাহাই হইবে, বলিয়া, ছুরনিরীক্ষা শ্বরূপ ধারণ 
করিলেন। তাহারাও বর লাভ করিয়া, হর্ধাবিষ্ট হয়া, রাজার নিকট সমাগত হইলেন। হবিজ! 
তাহারা হর্ষেযের নিকট যেন্ধপ বর লাভ করিয়াছিলেন, তৎসমন্ত আদ্যোপান্ত রাজার গোঁচর করি- 
লেন। তা শ্রবণ করিয়া, তদীয় সহ্ধর্শিনী সেই মানিনী আহ্লাদশালিনী হইলেন। বিস্ত রাজা 
বহক্ষপ ধ্যানপরায়ণ রহিলেন। - তাহাদিগকে কোন কথাই বপিলেন না । অনস্তর মানিনী হর্ষপূর্ণ 
চিত্তে রাজাকে কহিলেন, মারা! আপনি ভাগ্যবলে দীর্থাযু হইলেন। মালিনী হর্যপহকারে- 
এই প্রকারে তর্থায়ে সভাজন করিলে, তিমি কোন কথাই বলিলেন না । তাঁহার মন চিস্তাযশে 
অড়ীভৃত হইয়াছিল। ঠিনি অধোনুখে বলিয়া, রূপে তিস্তা করিতে লাগিলেন । মানিনী পুন, 
রায় ত্বাহায়ে কহিলেন, মহারাজ! ঈদৃশ অন্তীব শু৪ সংঘট.নও কিজন্ত আপনি আহ্লাদ জনু্ডব 



ঈশাধিকশততম অধ্যায় । ২২৩ 

॥ 'ষরিতেছেন না ? দেখুন, আপনি অদ্য হইনে নীরোগ ও স্থিরযৌবন হইয়া, দশবর্ষসহতর বাটি 
খাকিবেন। তথাপি, কিজন্ব হষিত হইতেছেন না? অসি পৃথিবীপতে | ঈদৃশ পরমাতাদয় প্রাপ্ত 
হইয়াও, আপনার অন্তঃকরণ যে কারণে হিস্তাকুষ্ট হইয়াছে, তাহা বলুম। | 

রাজা কছুলেন, ভদ্রে! আমার আর অতুদয় কি? কিজন্তই বা তুমি আমাকে সভাঙজিত 
করিতেছ ? ভাবিয়া দেখিলে, আমার ছুঃখসহম্রই উপনীত হইয়া”ছ; সথতরাং, কি আর সতা- 
জন করিবে? আমি দশবর্ধ সহ জীবিত রহিব। তুমি থাকিবে না। পুত্র, পৌন্র, গ্রপৌত্র ও 
ন্তান্ত ইষ্টবান্ধবদিগকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত দেখিয়া, আমার কি অন্ন ছুঃখ উপস্থিত হইবে? 
অতীবতক্ত ভূত্যগণ ও মিত্রসমূহের মৃত্যুতেও আমার সর্বদাই অপার ছুঃখ সংঘটিত হইবে। 
বাহার আমার জন্ত শরীর রুশ ও শিরামাত্র সার করিয়া, এইদ্ধপ তপস্তা করিলেন, তাহীরাও 
সুকলে মরিবেন । আমিই কেবল বীচিয়া তোঁগ কল্ধিব। আমাকে কেননা ধিক! অতএব 
বরারোহে ! আমার ইহা অভুাদয় নহে, মহাবিপদ উপস্থিত। তুমি ইহা কিজন্তই বা বুঝিতেছ 
না? সেইঅন্তই অদ্য সভাঞন করিতেছ। 

মানিনী কহিলেন, মহাঁরাঁঞ ! আপনি যাহা আজ! করিতেছেন, তাহা তাহাই ) এবিষয়ে 
ংশয় নাই। কিত্তআমি ও এই পৌরগণ প্রীতিবশতঃ এবিষয়ে লক্ষ্য করি নাই। অন্তএব 

নরনাথ ! এইরূপ অবস্থায়কি করা কর্তব্য, তাহা চিত্ত করুন। তগবান্ রবি প্রসন্ন হইয়া, 
যাহা বলিয়াছেন, তাঁহা অবশ্যই হইবে, অন্যথা হইবে না। রাজ! কহিলেন, পৌর ও তৃত্যগণ 
গ্রীতিপুর্বক আমার যে উপকার করিয়াছে, আমি তাহার শোধ না করিয়া, কিন্নুপে ভোগ সকল 
ভোগ করিব? অতএব আমিও আঁজ হইতে পর্বত্তে গমন করিয়া, নিয়ভচিত্তে তাস্কুর আরা 

ধনায় উদ্যত্ত হইয়া, আহার-পরিহার-পুরঃসর উপাঁপনা করিব। আমি যেমন ভগবান্ ভাহুর, 
প্রপাদাৎ স্থির-যৌবন হইয়া, দশনহস্রবর্ষ জীবিত থাকিব, কোনরূপ রোগ ভোগ করিব না; 
অয়ি বরাননে ! আঁগার প্রজা সকল, ভৃতাবর্গ, তুমি, কন্যা সকল, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌ্রসমূহ 
এবং সুহ্বদ্গণ সকলেই যদি তাঁহার প্রসাঁদে সেইরূপ জীবিত থাকে, তাহা হইলেই, আমি রাজা 
থাঁকিয়া, আহ্লাদমহকাঁরে তদ্ধিষয় ভোগ করিব। অয়ি মানিনি! তাহা যদি তিনি না করেন, 
তাহা হইলে, সেই পর্বতে থাকিয়াই, নিরাহার হইয়া, যাবজ্জীবিত সংঙ্ষয় উপাসনা করিব। 

মার্ক:গুয় কহিলেন, এইরূপ অভিহিত। হইয়া, মানিনী তাহাকে কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই 

করুন। এই বলিয়। তিনিও স্বামীর সহিত উক্ত পর্বতে গমন করিলেন । নরপতি স্বীয় ভার্যার 
সহিত সেই আয়তনে গমন করিয়া, শুশ্বষানিরত হইয়া, ভানুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
আহাঁর পরিহার করাতে, কৃশ হইয়া পড়িলেন। তাহার পত্ধীরও তদস্থরূপ দশা! উপস্থিত হইল । 
তিনি শ্বানীর স্ঠায় শীত ও আতপ সহা করিয়া, অতীব কঠিন তপশ্চরণ আরম্ত করিলেন। ঠিনি 
ধরূপ কগ্ঠের তপশ্চরণ সহকারে পুজ1.করিশ্ে প্রবৃত্ত হইলে, কিঞ্চিধিক এক বৎসরের পর 
ভগবান্ ভান্ুমান প্রীত হইলেন । অয়ি দ্বিজবরোত্রম ! তখন তিনি রাজার অভিলাধানুরূপে সমস্ত 
তৃতা ও পৌরাদি পুত্রগণের জন্ত বর প্রদান করিলেন। রাঙ্গা বরলাঁত করিয়া, শ্বকীয় পুরে : 
গ্রত্যাগত হইয্া, আহলাদসহকারে ধর্মান্সারে প্রজাপাণনপুরঃস় রাজা করিতে লাগিলেন । 

তৎকালে তিনি মানিনীর সহিত অনেক যজ করিলেন; দিনরাত্রি দান করিতে লাগিলেন 

এবং ছোগ নকগ ভোগ করিতে আরম্ত করিলেন । দশবর্যসহত পু, পৌত্র, ভৃত্য ও পৌর 
প্রতৃতির সহিত স্বির-বৌবন ও সর্বদাই আহ্লাদে রহিলেন। | 

ভৃগুবংশীয় প্রমতি ভাহীর এইপ্রকার চরিত দর্শন করিয়া; বিপায়ারষই হদয়ে এইয়প গাঁথা 

গান করিয়াছিলেন, অহো! ুর্যযওষ্ষির কি শক্তি! যেহেতু, রাগ্যবস্ধন নিজের ও স্বজন 
গণের আমুয় বর্ধন করিয়া লইলেন। 
বিশ যাহা বণিয়াছিলে, তানুসারে জাদিদেব জাদিতোর মাহাত্বা এই তোমার নিকট 



২২৪ মার্কগেয় পুরাণ । 

বলিলাম । ব্রাঙ্গণেরা এই অগ্ুত্তম মাহাত্ম্য সমগ্র শ্রবণ ও পাঠ করিলে, স্চ-রাত্র-কৃত পাক 

হুইতে বিমুক্ত হয়। অন্যান্ত লোঁকেরও এইরূপ হইয়া থাকে। অধিকত্ত, যে জ্ঞানবান্ ব্যঞ্জি ইহা 
ধারণ করে, সে অরোঁগী হয়, ধনবান্ হয়, আ্য হয়, ধীমান্গণের উচ্চবংশে জন্িয়া থাকে এবং 

পরমপ্রজাশাপী হয়। মুনিপত্তম! যাঁহারা! সংসারে কল বিষয়েই হীন এবং যাহার! বিপদাঁদিতে 
আচ্ছন্ন, তাহারা ভ্রিসন্ধ্য সুর্য্যের জপ করিলে, পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। রবির যে আয়তনে 

এই সমঞ্ মাহাজ্্য পাঠ হয়, সেখানে ঠিনি সতত সগিহিত থাঁকেন। কথন পরিত্যাগ করেন না। 
অতএব, ত্রক্মন! আপনি নিরভিশয় পুণ্যকাম হইয়া, রবির এই মাহাম্া মনে ধারণ ও জপ 
করিবেন। অধ়ি ছিজবর্ধ্য! অতীবশোওনাঙ্গী, স্থবর্ণশূঙ্গী হপ্ধিবতী গাভী প্রদান করিলে, ষে 
ফল পাভ হয়, আত্মবান্ হইয়া, ঠিন দিন এই মাহাক্ম্য শ্রবণ করলেও, সেই পুণ্যফণ প্রাপ্ত 

হইয়া গাকে। 
ক 

' ইতি ভাঙুমাহাজ্ম্যনাঁম দশাধিকশততম অধ্যায়। 

হয ০ আন 

একাদশাধিকশততম অধ্যায় । 

মার্কত্েয় কহিলেন, ক্রৌষ্টকে ! তুমি আমারে ভক্ষিসহকারে যাহার মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলে, সেই অনারদিনিধন ভগবান্ ভাঙ্মান্ এবদ্িধপ্রভাববিশিষ্ট। যে সকল যোগী চিত্তের 
লয়যোগ ভোগ করিয়া থাকেন, তিনিই তীহাঁদের পরমাত্বা। তিনিই সাঙ্খযোগের ক্ষেত্রজ্ঞ ও 
যাগশীলগণের যজ্রেশ্বর | খিনি সপ্তম মন্বন্তরের অধিপতি, সেই মন্থু তাহার পুত্ররূপে সমু়্ত 
হন। তাহার কোন বিষয়েই কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। ইক্ষাকু, নাভগ, রিষ্ট, নরিয্যন্ত 
নাভাগ, পৃষধর, ধু, ইহার! সেই মন্ুুর পুত্র । ইহারা সকলেই মহাঁবপপরাক্রান্ত, সকলেই স্বি- 
খ্যাত-কীন্তিমান্) সকলেই শান্তর ও শন্ত্রপীরগ এবং সকলেই পৃথিবীপালক হুইয়াছিলেন। 

কৃতিপ্রবর মন্থু পুনরায় বিশিষ্টতর-পুত্র-কামনায় মিত্রাবরুণের যজ্ঞ করিয়াছিজ্নে। মহামুনে ! 
যন্ত প্রবৃত্ত হইলে, হোতাঁর অপচাঁরবশতঃ পুত্রের পরিবর্তে মন্থুর ইলানামে এক স্থমধ্যমা কন্তা 

সমুতপন্না হইলেন। মন্গু তদবস্থা কন্যাকে দর্শন করিয়া, মিত্রাবরুণের স্তব করিয়া কহিলেন, 
আপনার গ্রসাদে আমার সর্ধাংশেই উৎকৃষ্ট একটা পুত্র জন্মিবে, আশা! ক'রয়া, এই যজ্ঞ করিয়া- 
ছিলাম। কিন্ত পুত্রের পরিবর্তে কন্ঠ জন্মিল। যদি আপনার! প্রসন্ন ও বরদানে উদ্যত হইয়া 
থাকেন, তাহাহইলে, আমার এই কন্তা আপনাদের প্রদাদে অতিগুণান্বিত পুত্র হউক। তাহারা, 

তাহাই হইবে, বলিলে, সেই কন্তাই তৎক্ষণাৎ সুহ্যন্ননামে বিখ্যাত পুত্ররূপে প্রাছভূত হইল। 
অনস্তর অরণ্ যৃগয়া প্রসঙ্গে বিচরণদময়ে ঈশ্বরের কোপে পতিত হইস্স।, সেই ধীমান্ মন্ছনন্দন 

পুনরায় পূর্ববৎ স্তান্বর্ূপ লাভ এবং পুরূরবানামক তেজোবি শট চক্রবর্তী পুত্র গ্রপব করিলেন। 

পু জন্মগ্রহণ করিলে, সুহ্যন় অখ্বমেধনামক মহাধজ্ঞ করিয়া, পুনরায় পুরুষত্ব প্রাপ্ত ও রাজা 

হইলেন। স্ছামের তিন পুত্র, উৎকল, বিনয় ও গয়। ইহারা গকলেই মুছ্যয়ের পুরুষ অবস্থায় 
জন্মগ্রহণ করেন। সকলেই মহাবী্ধ্য, যাঁগশীল এবং অতিমাত্র তেক্রন্বী। তাহীর পুরুষ অবস্থায় 

সমুস্ত'ত উল্লিথত তিন পুক্রই ধর্শে নিয়তচিত্ত ও মহীপতিপদে প্রতিঠিত হইয়াছিশেন। তাহার 

স্ত্রী অবস্থায় পুরূরবা জগ্মগ্রহণ করেন । তিনি পৃথিবীর ভাগ প্রাপ্ত, হন নাই। যেহেতু, তিনি 

বুধর পুত্র । বশিষ্ঠের.বচনানুগারে ভাঁহীকে গ্রতিষ্ঠাননামক পুরোত্তম প্রদান করা হয়। তিনি 

নেই অভীব মনোহর পুয়ে রাজা হইলেন । 
ইতি বংশানুক্রমনাম একাদশাধিকশততম অধটা্। 



ছাদশাধিকশততম অধ্যায়। 

মাঁকণ্ডেয় কহিলেন, মন্গুর পৃষপ্রনামে যে পুক্র ছিলেন, তিনি সুগয়াগ্রসঙ্গে অরণো গমন 
করিয়াছিলেন । সেই নিষ্জন গহনে ইতন্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন মৃগ 
প্রাপ্ত হইলেন না। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, হৃর্য্যকিরণে তাপিত এবং ক্ষুৎপিপামাতাপে 
অভিভূতাঙ্গ হইয়া উঠিলেন। তদবস্থায় তিনি কোন অগ্নিহোত্রী ব্রাঙ্মণের মনোহর হোঁমধে 
দর্শন এবং তাহাকে গক মনে করিয়া, শরাঘাত করিংলন। হোমধেস তদীয় শরাঘাতে বিদীর্ণ 
হৃদয় হইয়া, ধরাতলে পতিত হইল । অগ্নিহোত্রীর তপোনিবশ্ ব্র্মচারী পুত্র পিতার হোমধেনুকে 
নিপাঁতিত দর্শন করিয়া, রাঁজাঁকে শাঁপ দিলেন । তাহার নাম বাত্রব্য | প্র গাভীর চারণার্থ পিতা 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাহার চিত্তবৃত্তি স্বভাবতই কোপ ও অমর্ষের পরাধীন। সুতরাং 
তিনি রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তত্লিবদ্ধন বিগপিত স্বেদসলিলে তদীয় লোচনযুগল লোল ও আঁবিল 
ভাঁবাপন্ন হইল। রাঁজ1! পৃষণ্র মুনিপুজ্রকে রোঁধাবিষ্ট “দর্শন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, প্রসঙ্গ 
হউন । শূ্রের স্াঁয়, কিজন্ত রোষবশ হইতেছেন ? আপনি যেমন বিশিষ্ট ব্রাঙ্মণবংশে জদ্ষিয়া ও, 
শুত্রের স্তায়, রোষ প্রকাশ করিতেছেন, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ত কাহাকেই তেমন কখনও ঈদৃশ. ক্রোধ 
আয়ত্ত করিতে পারে না । 

মার্কগেয় কহিলেন, রাজ! এই প্রকার নির্ভংসনা করিলে, খধিকুমার তাঙাকে শাপ দিয়! 
কহিলেন, তোমাকে শুদ্র হইতে হইবে। তুমি গুরুর গ্রসুখাৎ যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া, তাহা 
আর প্রস্করিত হইবে না, তুপিয়া যাইবে। যেহেতু ভুমি আমার গুরুর এই হোমধেছুকে 
হিংণিত করিলে, সেইহেতৃ, তোমার এরূপ ঘটিবে। খধি এইরূপ শাপধিলে, রাজ! তদীয় 
শাপে পরিপীড়িত ও জুদ্ধ হুইয়া উহিগ্েন এবং প্রতিশীপপ্রদানে সমুদ্যত হইয়া, পাণি বারা 
জলগ্রহণ করিলেন। তখন খধিপুত্রও রাজার বিনাশার্থ রোষপরবশ হইলেন । এর সময়ে তদীয় 
পিতা ত্বরাধুক্ত মাগমন করিয়া, তাহাকে প্রতিষেধ করত কহিলেন, বৎস! কোপ সর্ধপ্রকার 
উন্নতিরই পরম শক্র। অতএব উহা একবারেই পরিহার কর। শমই বিজাতিগণের ধহিক ও 
পাঁরলৌকিক ভ্র সম্পাদন করিঘ্না থাকে । কোপ ততপন্তার বিনাশ করে, কোপ আয়ুর গায় 
করে, কোপ জ্ঞানের হানি করে এবং কোপ অর্থ ভ্রংশ করিয়। থাকে । অধিক কি, ক্রোধশীল 
হইলে, অর্থগাভ হয়না এবং ক্রোধশীল হইলে, স্মথের হেতুভৃত কামলাভও হয়না। অতএব 

রাজা যদি বিশেষরূপে জানিয়াও, হোমধেনু বধ করিয়া থাঁকেন, তাহাহইলেও, আপনার হিত- 
বুদ্ধির বশখদ হইয়া, ইহার প্রতি দয়া করা যুক্তিযুস্ত। আর, যদি না জানিয়াই, এই ধেন্ছু বধ 
করিয়! থাকেন, তাহাহইলে, কিরূপে শাপধোগ্য হইতে পারেন? যেহেতু, ইহার মনে, পাপ নাই। 
আপনার হিতলাঁভের ইচ্ছা মাছে, অথচ লোকদিগকে ব্যাহত করিয়া থাকে; একপবাক্ির 
জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে । দয়ালুধিগের করবা, তাদৃশ লোককে দয়া করেন। বার, পণ্ডি- 
তেয়া যদি অজ্ঞানকৃত পাপের দণ্ড করেন, তাহাহইলে, আনার মতে সেরূপ পাগুতগণ অপেঙ্গ! 

অপগিত্তগণ শতগুণে শ্রেষ্ঠ । অতএব বৎস! রাজাকে অদ্য শাঁপ দেওয়া তোমার উচিত হয় 

নাই। ব্েেখ, এই ধেনু আপনার কর্মবলেই কইমৃত্যু লাভ করিয়া, পঠিত। হইয়াছে। 
মার্কপ্ডের কহিলেন, তখন পৃষএর মুনির পুপ্রকে আনম্র কন্ধরে প্রণাম করিয়া, কহিলেন, ্ রস্ 

হউন, আমি একান্তই না জানিয়া, এই ধেসুকে বধ করিয়াছি। মুনি ! আনি গবয় জ্ঞান করিয়াই, 

অজ্জানবশঃ আপনার এই হোমধেছকে বিনাশ করিয়াছি । অতএব আপনি প্রসন্ন হউন। 
ধবিপুত্র কহিলেন, মহারাজ ! আমি আজন্ম কখন মিথ্যা কপা বপি নাই। মহাভাগ! 

নি 
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অদ্য আমার ক্রোধ কখনই অন্যথ| হইবে না। জুতগ্াং রাজন! আমি এই শাপের অন্যথা. 
করণে সমর্থ হইব না। তবে, আমি তোমাকে যে দ্বিতীয় শাঁপ দানে উদাত হইয়াঙিলাম, তাহা 

প্রতিসংহার করিলাম। তিনি এইপ্রকার কহিলে, পিউ! সেই বালক পুত্রফে সমভিব্যাহারে 
লইয়া, স্বকীয় মাশ্রমে গমন করিলেন। রা'জ1 পৃষণ্রও শৃদ্র হইলেন। 

ইতি পৃষধ্রের শূদ্রতাগ্রাপ্ধি নাম দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়। 

ত্রয়োদশ।ধিকশততম অধ্যায়। 

মার্কণেয কহিপেন, করূষের দানশত পুত্র । তাঁহারা কারূষ নামে বিখ্যাত। তাঁহারা সক- 
লেই শূর ও সকজ্ই বীর। তাহাদের হইতে অন্তান্য সহ সহত্র পুত্রপৌত্রীণির জন্ম হয়। 
পিষ্টের পুত্র নাভাগ। তিনি প্রথম-যৌবনেম্পদা্পণ করিয়া, অতীব-সুমনোহরা বৈশ্বতনয়াকে দর্শন 

করিংলন। তাহাকে দেখিবামাত্র তদীয় মন মদনশরে আক্ষিগ্ হইয়া! উঠিল । তখন তিনি 

দীর্ঘনিশ্বাস-মাত্র-পরায়ণ হইলেন । অনস্তর তিনি সেই কন্তার পিতাঁর নিকট গমন করিয়া, 
ভাহাকে প্রার্থনা করিলেন । তাহার মনোবৃত্তি অনঙ্গের পরাধীন হইয়াছিল। এ কন্তার পিত। 
নাঁভাগের পিতাকে ভয় করিচেন। তজ্জন্ত কৃতাঞ্জলিপুটে নাভাঁগকে বিনয়াবনত বচনে কহিলেন, 

আপনার রাঞজা; আমর! ভৃত্য । বিশেষতঃ, আপনারা বরদাঁতা। অতএক আমরা কখনই আপ- 

নাদের ঘমকক্ষ নহি। তবে আপনি কিনূপে আমাদের সহিত সম্বপ্ধবন্ধনে অভিলাষী হইয়াছেন ? 
রাম্মগুত্র কহিলেন, কাঁম ও মোহাদি দ্বারাই মান্ষ-দহের সাম্য বিহিত হইয়া থাকে। 

কালসহকারে মাহুষের শরীরে সেই কাম মোহাদির যোজন] হয় এবং তদ্দারা তাহার উপকারও 

হইয়! থাঁকে। পরস্পর ভিন্ন জাতি হইলেও, সাঁধুগণের মধ্যে পরস্পর উপজীব্যত। দেখিতে 
পাওয়। ধার। কাঁপসহকারে অযোগ্য বস্তর9 যোগ্যতা উপপনন হয়। আবার যোগ্য বস্কও 

অযোগ্যত। প্রাপ্ত হইয়া থাঁকে। এইরূপে যোগ্যতা একমাত্র কালেরই আয়ত্ত। ইত্যাদি কারণেই 
আঁপনার এই তনয় আমার অভিমত হইয়াছেন। অতএব আমাকে সম্প্রদান করুন। সম্প্র- 
দান ন! করিলে, দেখিবেন, আমার দেহের পতন হইয়াছে। 

বৈশ্ত কহিলেন, আমর! উভয়েই সমানরূপ পরাধীন । অতএব আপনি স্বকীয় পিস্তার আমু- 

মতি লইয়া, ইহাকে গ্রহণ করুন ) আমি দাঁন করিতেছি। 
রাঞ্পুত্র কহিলেন, সত্য বটে; যাহাদের মাথার উপর গুরু আছে, তাহাদের কর্তব্য, সর্ব্য- 

কার্য্যেই তাহাদের অনুমতি গ্রহণ করিবে। কিন্তু ঈদৃশ অকার্ধয সকলে কখন তাহাদের আদেশ 
লওয়া যাইতে পারে না। দেখুন, কাম.কথার মালাঁপন' এবং গুকগণের শ্রবণ, এই উভয়ে বছল, 
অন্তর ; সুতরাং ঈদৃশ মন্মধবিষয় তাহাদের কর্ণগোৌচর কর! সর্ধরণ] যুক্রিবিরুদ্ধ। তবে, অন্যান্ত 

বিষয় তাহাদিগকে পিজ্ালা করা মন্থধযমাত্রেরই কর্তব্য বটে । 

বৈশ্ত কহিল, আচ্ছা,-শ্বীকাঁর করিলাম, গুরুকে দিজ্ঞানা করিতে গেলে, আপনার পঞ্গে 

ইহা স্মরালাপ হইবে। কিন্তু মামার পক্ষে ইহা বূপ কামকথা হইবে না। অতএব আমিই 

গিজ্ঞাপা করিব । 

মার্কগেয় কহিলেন, কপ অভিহিত হইলে, বাঁলপুত্র মৌনী হইয়া রহিলেন। তখন বৈষ্ঠ 
ধাপুত্রের পিতাঁকে তাহার অভিপ্রেত বিষয় ধধীযথ নিবেদন করিগেন। অনস্তর রাজ! আপনার 
পুরূক আনয়ন করিয়া, খচীক প্রমুখ ধিজোত্তম ও অগ্রান্ত ত্রা্ষণদিগকে বৈশ্ঠের কথিত বিষ 
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" নিবে।ন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, হে ছ্িজলমগণ ! আমি এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। 

অতএব যাহা কর্তব্য, তদগ্রূপ আদেশ করিতে আজ্ঞা হউক। 
খবিগণ কহি:লন, রাজপুর ! আপনার যদি এই বৈশ্যকন্তাঁতে অন্গরাগ হইয়া! থাকে, তাহাঁই 

ধর্দ বগিয়া গণা হইবে। কিন্ত তাহা ্তায়ান্সারে. হয়া আবশ্তক ; তোমাকে প্রথমে মুর্ধাভিযিক্র 
রাঙ্ার কন্তার পাণিগ্রহণ করিতে হইবে । প.র এই বৈগ্তকন্তা তোমার ভার্ধা হইবেন। এব, 
স্বিধ বিধানে ইহাকে উপভোগ করিলে, কোন দোষ হইবে না। আপনি যদি এই বাণিকাকে 
হরণ করেন, তাহাহইলে, আপনার উৎকৃষ্ট জাতি ত্রষ্ট হইবে । 

মার্কখডয় কহিলেন, সেই সকল মহায্মা এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে রাজকুমার তাহা গ্রাহ 
না করিয়াই, ততক্ষণে তথা হইতে বিনিষ্রান্ত হইলেন এবং সেই কন্তাকে গ্রহণ ও আযুধ উদ্যত 
করিয়, কহিতে লাগিলেন, আমি রাক্ষদ বিবাহের অন্পরণপ্রসঙ্গে এই বৈশ্ঠকহ্াকে হয়ণ 
করিলাম। যাহার সামথ্য আছে, সে আপিয়া, ইহাকে মোচন করুক। তখন বৈশ্ত কাকে 
গ্রহণ করিতে দেখিয়া, সত্বরে রাঁজপুত্রের পিতাকে গিয়া, ত্রাণ করুন, বলিয়া শরগগ্রহণ করিলেন । 
রাজা কুদ্ধ হইয়া, আপনার স্থুবিপুল বাহিনীকে আদেশ করিলেন, তোরা এই ধর্মদূষক 
ছুট নাভীগকে বধ কর, বধ কর। তখন সৈগ্ত সকল রাজপুজের সহিত; যুদ্ধে প্রবৃত্ধ হইল । 
রাজপুত্র শিক্ষিতান্্র ছিলেন। শস্ত্রাধ্থীতে তাহাদের অধিকাংশকেই নিপাতিত' করিলেন। সগতি, 
্বীয় পুর্রকর্তৃক সৈম্ত সকল নিহত হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া, স্বকীয় সৈন্ে পরিবেষ্টিত হইয়া, স্বয়ং 
যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিলেন। তখন পিতাপুত্রে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, পুত্র পিতাকে শন্তর ও 
অস্ত্র বারা অতিক্রম করিলেন । 

এ সময়ে অস্তরীক্ষ হইতে পরিব্রাট মুনি মহপা আগমন করিয়!, রাজাকে কহিলেন, বৃদ্ধ হইতে . 
বিরতহউন। . মহাতাগ ! আপনার মহাগ্া পুত্রের ধর্ম নষ্ট হইয়াছে । আপনারও. বৈশ্বের, সহিত 
যুদ্ধ করা! ধর্ম্মসঙ্গত হইতেছে ন। ব্রা্গণ প্রথংম, ব্রাঙ্গণীর পাণিগ্রহণ করিয়া, পরে সমুগায় বর্ণে 
দারপরিগ্রহ করিলে, কখন তাঁহার ব্রাঙ্মণোর হানি হইতে পারে না। সেইরূপ, ক্ষজিক্ক গ্রথমে 
কষত্রিয়ন্থতার পাণিপীড়ন করিয়া, পরে অন্তান্ত বর্ণে মিগিত হইলে, স্বধর্ম হইতে পরিচ্যুত হন না। 
বৈশ্তও প্রথমে বৈথ্ঠকে গ্রহণ করিয়া, পশ্চাৎ শুদ্রকুলোত্তবা কন্তার পাঁণিপীড়ন করিলে, বৈশ্ত- 
কুল হইতে বহিষ্কৃত হয় না। ইহাই ক্রমাগুসারী বাবস্থা । নৃপ! ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা 
সবর্ণার পাণিসংগ্রহ নাঁ করিয়া, অন্ততরার পাণিপীড়ন করিলেই, পতিত হইয়া থাকে। ফলত 
লোকে বর্ণসংযোগ না করিয়া, যে ষে হীনা রমণীর পাণিগ্রহণ করে, কখনই তত্বস্তভাগী হইতে 
পারে না। আপনার এই মন্দমতি পুত্র এই কারণে বৈশ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু আপনি 

 ্ষভ্রিয়। আপনার .সহিত যুদ্ধে আর ইহার অধিকার নাই । নৃপনন্দন ! যে কারণে এইরূপ যুদ্ধ, 
হইতে পারে, আমাদের ত'হা বিদিতই হইতেছে না। অতএব রণকর্ হইতে বিরত হও।. : 

ইতি নাভাগচরিত নাম অ্রয়োদশাধিকখততম অধ্যায় 

চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায় । 

মার্কণেয় কহিলেন, খন রাঞ্জা পুত্রের সহিত যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন? তাহার পুত্র নাডাগ 
বৈশ্ততনয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি বৈথন্ব প্রাপ্ত হয়া, বাজার গোঁচরে আগমন 
পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমাকে যাহা করিতে হইবে, আদেশ করন। 
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রা কহিলেন, বাত্রব প্রভৃতি তপশ্থিগণ ধর্াবিকরণে নিষুক্ক জাছেন। কি কর্ণ করিলে, 
ইহার ধর্শলাঁত হইতে পারেন, সকলে বলুন । তুমিও তানুরপ অস্ুষ্ঠানকর। 

মার্কগের় কহিলেন, অনন্তর মুনিগণ ও সভাসদ্বর্গ সকলেই কহিলেন, পাগুপাল্য, কবি ও 

বাণিজাই ইহীর পরম ধর্ম । রাঙ্গনন্দন নিজ ধর্ম হইতে পরিচাত হইয়াছিলেন। সুতরাং উল্লিখিত 
ধর্দবাদিগণের আদেশানুরূপ ধর্ধানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । ভার গুরসে ভনন্গন নাষে এক পুত 
জন্মগ্রহণ করিলেন । জননী তাহাকে আদেশ করিলেন, বস! তুমি গোপাগ অর্থাৎ পৃথিবীপাল 
হও। তিনি জননী কর্তৃক এইরূপে নিযুক্ত হইয়া, তাহাকে প্রশিপাত করিয়া, হিমালয়পর্ধতনিবানী 
রাবি নৃপের নিকটে সমাগত হইলেন এবং যথাবিধি তীয় পদছ্ধয় বন্দনা ও তাহারে প্রণাম 
করিয়া, কহিতে লাঁগিগেন, ভগবন! জননী আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, তূমি গোপাল হও। 
ছুতরাং আমাঁকে পৃথিবী পালন করিতে হইবে । কিন্তু, কিন্নপে সেই পৃথিবীর সম্মতি পাওয়া যাইতে 
পারে? পৃথিবী শ্বীকাঁর করিলেই, আমি তাহাকে পালন করিব আমার সেই পৃথিবী বলবান্ 

দ্বায়াদগণ আক্রমণ করিয়াছে । উহ! এখন তাহাদেরই করগত। আমি আপনার একান্ত ভক্ত 
ও অনুগত। অত্গ্রব আপনার প্রসাদাৎ যাহাঁতে সেই পৃথিবী প্রাপ্ত হইতে পারি, তদমুরূপ 

আদেশ করুন; আঁম্লি তাহা করিব । 
মার্কপ্ডেয় কহির্লেন, ত্রঙ্গন! তখন রাজধি নীপ মহাত্মা ভনন্দনকে যাবতীয় অস্ত্রগ্রাম নিরব- 

শেষে গ্রদান করিসেন। ভনন্দন অন্ত্রবিদা। প্রাপ্ত হইয়া, মহাত্মা নীপের আদেশান্সারে বন্থুরাত 

গ্রভৃতি পিতৃব্যপুত্রগণের সকাঁশে সমাগত হইলেন এবং পিতৃপৈতাঁমহোটিত রাঁজ্যার্ধ যাঁজ্জা করি- 

লেন। তাহীরা কহিলেন, তুমি বৈশ্তের পুন্ন। কিন্ধূপে মেদিনী ভোগ করিবে? ভনন্দন 

আত্মবংশসমুস্তত সেই বন্থরাতাঁদির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা জুদ্ধ হইয়া, কৃতাত্ত 

ভনন্দনের উপরি অন্থ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন তিনি তাহাদের সৈম্যাপিগকে অস্ত্রপ্রহারে ক্ষত 

বিক্ষত ও ধর্পযুদ্ধে তীহাঁদের সকলকেই পরাজিত করিয়া, পৃথিবী আত্মসাৎ করিপেন। অনস্তর 

তিনি শক্ত জয় করিয়া, সমুদয় পৃথিবী ও রাজা পিতাঁকে নিবেদন করিলে, তাহার পিতা গ্রহণ 

করিবেন না। ভার্ধ্যার সম্মুখে পুক্জকে বদিতে লাগিলেন, ভনলন! তোমার পূর্বপুরুষগণ এই 

রাজা করিয়। গিয়াছেন। , ইহা এক্ষণে তোমার। তুমিই ইহা পাঁপন কর। আমি পূর্কে- রাজ্য 

করি নাই। অপামর্ঘ্য উহার কারণ নহে । আমি বৈশ্থত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। পিতাও আমাকে রাজ্য- 

পাঁলনে আদেশ করেন নাই । সেই কারণেই রাঁজ। হই নাই। আমি বৈশ্ঠকন্তা পরিগ্রহ করিয়া, 

পিতার অপ্লীতিভাঁঞগন হইয়াটিলাম। একে, রাঙ্গা সহদ্ধেই যাবৎ-প্রলয় পুণ্যালোকভোগে 

সমর্থ হন না। তাহার উপর যদি আমি পিতার আজ্ঞা উল্লজ্বন করিয়া, পুনরায় পৃথিবী পাঁলন 

পালন করি, তাহা হইলে, শত শত কর্পোও নিশ্চয়ই আমার মোক্ষলাভ হইবে না। বিশেষতঃ 

আঁমি মানী। তোমার বাহুনির্জিত রাজ্য ভোগ করা আমার যুক্কিযুক্ত নহে। ইহার উপর 

আমি আবার নিশ্টেষ্ট ও দুর্বল হইয়! পড়িয়াছি। অতএব তুমিই রাজ্য কর, অথবা জাতিদিগকে 
প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমার পিতা । আমার আল্তা পাপন .করা যেমন প্রশস্ত, পৃথিবী 

পাঁলন করা সেরূপ নহে । 
মার্কণেয় কহিলেন, এই কপায় তরদীয় ভার্য্যা ভাবিনী সু প্রভা উচ্চৈঃন্বরে হাস্ত করিয়া, 

তাহাকে প্রতুত্তর করিলেন, তৃপ! তুমি এই স্মপৃদ্ধ রাজ্য গ্রহণ কর। কেননা, তুমি বৈশ্ত 
নহ; আমিও বৈশ্তকুলে জন্মগ্রহণ করি নাই। তুশি ক্ষতি; আমিও সেইরূপ ক্ষত্রিয়বংশে সমু" 

সূতা হইয়াছি। পূর্বে স্থদেব নামে বিখ্যাত এক রাজা ছিপেন। ধুআশ্বের পুত্র নল তাহার 

সখা হইয়াছিলেন। রান! মধুমাঁপ সমাগত হইলে, রাজা হ্ুদেব পত্ীগণের সহিত বিহার 

বাসনায় সার সমভিব্যাহারে আত্কাননে গমন করিললেন। তথাক্ক তিনি উল্লিখিত পত্থীগণের ও 

সখার সহিত সম্মিলিত হইক্লা, অনেকবিধ পান তোগন সমাধানাস্তে পু্করিণীর তীরে বিচরণ 
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করিকে করিতে; ্যবনপুজ প্রমতির পরমমনোহারিযী পাঁধিবনন্দিনী সহধন্মিকে অরলোকম 
করিলেন। তীয় সখ! হুর্দাতি নল রাধার সঙক্ষেই তাঁহাকে গ্রহণ করিল। ভাবিনী বারম্বার 
ফহিতে লাগিল; আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। তাহীর এই চীৎকারশব শ্রবণ করিয়াই, তীর পতি প্রমতি, এ কি, বপিতে বপিতে, দ্রুতপদস্ীরে আগমন ও অবলোকন করি- .. 
গ্রেন, রাজা নুদেব তথায় রহিক্লাছেন এবং অতীব-ছুরাত্মা নল তদীয় পর্থীকে গ্রহ্ণ করিয়াছে । 
তদর্শনে প্রমতি রাঁ্াকে কহিলেন, আপনি ইহাঁকে নিবৃত্ত করুন। দেখুন, আপনি রাজ! ও 
শাসনকর্তা । এই নল আপনার সমক্ষে ঈদৃশ বিগহিত অনুষ্ঠানে প্রৃত্ত হইয়াছে। 

মার্কগেয় কহিলেন, গ্রমতি অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছিলেন। রাজা তাহীর কথা শুনিয়া, 
নলের প্রতি গৌরববশতঃ কহিলেন, আমি বৈশ্। ক্ষত্রিয় নহি। অতএব আপনি তার্ধ]ার 
পন্িত্রাণার্থ অন্ত ক্ষত্রিয়ের নিকট গমন করুন। রাজা াপনাকে বৈশ্ত বলিয়া, পরিচয় দিলে, 
গ্রমতি জুদ্ধ হইয়া, তেজ দ্বাক| যেন নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া, প্রতুত্বর করিলেন, আপনি বৈশ্ই 
বটেন। কেননা, ক্ষত হইতে রক্ষা করিলেই, ক্ষত্রিয় হয়। পাছে কেহ ব্যাকুল হইয়া চীৎকার 
করে, এইজগ্যই ক্ষত্রিয়েরা শঙ্ত্র ধারণ করিয়া থাঁকে। তোঁমার তাহা আজ । লুতরাং, তথি 
ক্ষত্রিয় নহ। তুমি কুলাঙ্গার বৈশ্তই, হইবে । | 

ইতি প্রমতিশাপ নাম চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায়। 
পি 

সরি 

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় । 

মার্কগেয় কহিলেন, দ্বি ! ভৃগুবংশীয় প্রথতি ক্রোধতরে রাজারে এইকপ শাপ দিয়া, পুন- 
বায় ক্রোধাঁনলে ত্রৈলোক্য যেন দগ্ধ করিয়া, নলকে কহিলেন, যেহেতু, ভূমি মদোম্মত্ত হইয়া, 
আশার এই আশ্রমে মদীয় ভার্যযাক্রে বগপুর্ববক গ্রহণ করিলে, সেই হেতু অচিরাৎ ভন্দীভৃত হও। 
এই প্রকার বাক্য প্রয়োগমাত্রেই তৎক্ষণে নলের শরীর হইতে হতাশন গ্রাচভূতি হইয়া, তাহাকে 
ভন্মপুঞ্জে পরিণত করিল। 

রাজ! দেব মহধির এবন্িধ প্রভাব দর্শনে মদহীন হইয়া, প্রণাষনভ্রতাঁপুরঃসর কহিতে 
লাগিলেন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। ভগবন্! আমি স্রাপানমদে আকুল হইয়াছিলাম। 
অতএব আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ক্ষমা করুন? প্রসন্ন হউন। এইশাপ প্রতিসংহার 
করুন। | 

রাজ! এই প্রকারে প্রসন্ন করি?ল এবং নল দগ্ধ হইলে, তৃগুবংঙয় প্রমতি কোপহীন হইয়া, 
গুষ্ চিত্তে কছিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কথনই মিথ্যা হইবে না। তবে, যখন প্রপনর 
হইয়াছি, তখন বিশেষ অনুগ্রহ করিব। তোঁষাকে বৈশ্তজাতীয় হতে হইবে, ইহাতে সংশয় 
নাই। কিস্তুতুমি সেই জন্মেই আশ পুনরায় ক্ষত্রিয় হইবে । যে সময়ে কোন ক্ষত্রিয় বপূর্ধবক 
তোমার কন্তাকে গ্রহণ করিবে, তৎকালে তুমি ক্ষত্রিয় হইবে । রান! আগার পিতা স্থদেব 
এইরূপে বৈশ্ত হইয়াছিলেন। মহাভাগ ! এক্ষণে আমি কে, তাহাও সবিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
পূর্ব্বে গন্ধমাঁদনে স্থুরথ নামে রাজধি ছিলেন। তিনি অরণ্য আশ্রয়পুর্বক আহার সংযম ও আপগকি . 

ত্যাগ করিয়া, স্তপন্থী হইগ়াছিলেন । তথায় শ্রেনযুখত্র্ট কোন শারিকাকে দর্শন করিয়া, সেই, 
মন্বস্থার অন্তরে যেষন করুণার সঞ্চার হইল, তেমনি ম্চ্ছণ আসিয়া, তাহাকে আঁজমণ করিল। 

অনন্তর মুচ্ছ্ণর অবসাঁনে আঁমি তাহার শরীর হইতে সমুৎপঞ্জ হইঙ্গাম। তদর্শনে অস্তঃকরণে স্নেহের 



২৩৪ মার্কগডেয় পুরাপ। 

সঞ্চার হওয়াতে, তিনি মানারে গ্রহণ করিলেন । অনস্তর তিনি কহিরেন; যেহেতু, আমি ককপা্ডি- 
ভূ হওয়াতে, আমার এই আাত্মজ! জন্মগ্রহণ করিলেন, . সেইহেতু, ইহীর.নাম কপাবতী হইবে। 

অসস্তর গামি' তাহার আশ্রমে দিন দিন বর্ধমানা হইতে লাগিলাম এবং অন্থরূপা সীগণের 
সমভিব্যাহারে বনে বনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলাম । অগন্তোের ভ্রাতা সাক্ষাৎ অগন্ত্যের 
সভায় বিখ্যাত। তিনি বনমধ্যো বন্ত ফলমৃপাদি সংগ্রহ করিতেছিলেন। সতীগণ তাহার রোধ 
উৎপাদন করিলে, তিনি আঁমাঁরে শাপ দিয়া কহিলেন, যেহেতু, ভুনি আমারে বৈশ্ত রলিলে, 
সেইহেতু, তোমারে শাপ দিতেছি, তুমি বৈশ্বাজা হইবে । ভিনি শ্াপ দিলে, আমি-কহিগাম 
দ্রিজসগুম ! আমি আপনার নিকট অপরাধিনী হই নাই। অপরের অপরাধে কিজঙ্য আমাকে 
শাপ দিলেন? 

খধি কহিলেন, হৃষ্টের সংসর্গে থাকিলে, অনুষ্টকেও হুষ্ট রে হয়। দেখ, বিন্দুমাত্র সুরা 
নিপতিত হইলে, পঞ্চগব্যঘটাও দৃধিত হইয়া থাকে । তবে, তুমিক্্লামাকে, নিজে নিরপরাধিনী 
বিয়া, গ্রণিপাতপূর্বক প্রসন্ন করিয়াছ, মেইহেতু, ভোমাকে যে অনুগ্রহ করিতেছি, শ্রবণ কর। 
বৈশ্তযোনিতে জন্ম ঞ$&৮৪এ করিয়া, তুমি যখন পুত্রকে রাঁজাপালনার্থ প্রেরণ করিবে, সেই সময়ে 
জাতিন্মরা হইবে ক" স্বামীর সহিত ক্ষত্রজাতি ঞাণ্ত হইয়া, দিব্য ভোগ সকল লাভ 
করিবে । অতএব কর; তোমার আর কোঁন ভয় নাই। রাজেন্দ্র! পূর্বে সেই মহধি 
আমাকে এইরূপে অভিশাপ দিয়াছিগেন। আমার পিশাও পূর্বে প্রমঠিকর্তৃক. সেইরূপে অভি- 
শপ্ট হন। অতএব, রাজন! তুমি বৈশ্ব নহ। তোমার পিতাঁও বৈষ্ত নহেন। দ্ুতরাং আমি 
ও আপুনি, মামরা কেহই দোবগ্রন্ত নহি। অতএব আপনি আমার সংসর্গে কিন্মপে পতিত 
হইবেন ? | 

ইতি নাঁভাগচরিত নাম পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় । 

যোড়শাধিকশততম অধ্যায়। 

মার্কগেয় কহিলেন, রাঙা পত্বী ও পুত্র উভয়ের এই কথ শ্রবণ করিয়া, পুনরায় তাহাদের 

ছুই জনকেই বপিতে লাগিলেন, আমি পিতার ছরেশক্রমে যে রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি, পুনষায় 

তাহা গ্রহণ করিব না। অভএব বৃথা কথায় প্রয়োজন নাই) তুমিও. আর আত্মাফে কিজন্ত 
আকর্ষণ করিতেছ ? আমি এই বৈশ্াবৃত্তি অবগঞ্থন করিয়াছি, তোমাকে কর প্রদান করিব। 
তুষি ইচ্ছানুপাঁরে এই অশেষ রাগ্য ভোগ কর, না হয়, ছাড়িয়া দাও। 

রাজনদান ভননন-পিতাকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, দাঁরপরিগ্রহপুরঃসর র্ানুসারে রাজ্য- 

শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। দ্বিজ! তাহীর চক্র সমুদাঁয় পৃথিবীতে অব্যাহত হইয়া উঠিল। ভূগগণ 
সকলেই তাহার বস্তা শ্বীকার করিলেন। কাহারই আর ধর্মে মম রহিল না। তিনি বিধিবং 

যজ্ঞ করিলেন ? 'সম্যক্রূপে পৃথিবীশাঁপন করিতে লাঁগিলেন। তিনিই পৃথিবীর একমাম তর্তা 

হইলেন। ভীহার শাসন সমুদায় মেদিনীত্ে ব্যাপ্ত হইয়া! উঠিল। - 
তাহার এক পুত্র জম্মিল। তীহার নাম বৎসপ্রী। সেই মহাত্স। গুণসমূহে পিতাকেও অতি 

ক্র করিলেন। বিদুরথনন্দিনী সৌনন্দা তাঁহার সহধর্দিণী হইলেন। তিমি তেমন নহাঁভাঁগ! ? 
সেইরূপ পতিক্রতা । বনশ্রী দেবরাজ ইন্দ্রের শক্র দৈত্যরাজ কুদৃস্তকে বধ করিয়া) স্বকীয় 

বীর্যে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 



গং 
৬ 

ফোঁড়শাধিকশততম অধ্যায় । ২৩১, 

কোৌষ্কি কহিলেন, ভগবুনু! বংসপ্রী কিরনপে কুজ্স্তকে নিধন করিয়া, এ পর্থীকে প্রা 

হন, প্রস্নচিত্ে সেই আখ্যান কীর্থন করুন। : 
', মার্কখেয় কহিলেন, বিদুরথনীমে পৃথিবীতে খ্যাতকীর্তি এক রাজা ছিগেন। তীহার ছই 

গুপ্ত 'জম্মপ্রাহণ করে; সুনীতি ও স্মমতি। একদা সেই বিদুরধ অরণ্যে মুগয়া করিতে গিয়া, 

পৃ্িবীর মুখের ভ্যায়, উদগত স্থবিশাল গর্ত দর্শন করিজেন। তদর্শনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 

ইহাঁকি? বোধ হয়, এই অতীব ভয়ঙ্কর গর্ভ পাঁতাঁলবিবর হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতোছেন, 
এমন সময়ে সেই বিজন বনে অবলোঁকন করিলেন, স্ুত্রতনামে তপন্থী ব্রাঙ্ষণ উপাগত হইলেন। 
রাজা স্তাহাকে সবিশ্ময়ে জিজ্ঞান! করিলেন, ইহাঁকি ? এই অতিগভী'র গর্তে অবনির অন্তর্গত 

উদর দেখা ধাঁইতেছে। 
খধি কহিলেন, মহীপাঁল !.মহীতলে যাহা কিছু আছে, রাঁজার কর্তবা, তৎসমস্ত বিদিত হয়েন। 

অতএব, ইহা কি, আপনি লা্্টীতেছেন না? রসাতলে অতীবগরচ গুগ্রকৃতি, নিরতিশয়-মহাবীর্যয 

দানব বাঁদ করে। সৈ পৃথিবীকে জূত্তিত করিয়া গাঁকে। এইজন্য তাহার নাম কু্স্ত। নরপতে ! 

এই পৃথিবীতে অথবা স্বর্গে যে কিছু হইয়াছে, সমুদায়ই তাহার কার্য । অতএব আপনি তাহাকে 

জানেন না কিরূপে? পূর্বে বিশ্বকর্মা সুনমা নামে যে. মুখল নির্্ীণ করিয়াছিলেন, ও ছুরাস্থা 

তাঁহী হরণ করিয়াছে। তাহা দ্বারা সে রণে শক্রুদিগকে বঞ্চ করিয়া থাকে। সে পাতীলমধ্যে 

থাকিয়া, উ মুষ্গ দ্বারা পৃথিবীকে বিদারিত করে এবং তাহাতেই সমু্ায় অস্রের দ্বার করিয়া 

দেয়। সে এখানে এই বন্থুধীকে সুনন্দনামক মুষলাঘুধে এইরূপে বিদারিত করিয়াছে। আপনি 

সেই অস্থুরকে জয় না করিয়া, কিরূপে এই পৃথিবী ভোগ করিবেন ? এ মুষলই তাঁহার আমুধ। 

সে যেমন-বলবান্, সেইরূপ উপ্রপ্রকৃতি। সে যজ্ঞ সকল ধ্বংস করে, দেবতাঁদিগকে নিপীড়িত 

করে এবং অস্থরদিগকে আপ্যায়িত করিয়া খাকে। যদি আপনি গাতালাত্তর-বিহারী সেই 

শক্রকে বধ করিতে পারেন, তাহীহ্টলেই, আপনি সমস্ত বন্থুধা় পতি এবং তাহাহইলেই, আপনি 

পরমেশ্বর, জাঁনিব। তাহার মুষলকে লোকে সৌনন্দ বলিয়া ণাকে। কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি 

তাহাকে বলাবল নামেও নির্দেশ করেন। নৃপ! স্ত্রীলোকের সংস্পর্শমাত্রেই সেইদিন এ মুষল 

নিরব্্য হইয়া যায়। কিন্ত দ্বিতীয় দিনে আবার বীর্ষাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহার মূষলের যে 

এইপ্রকার গ্রভাব এবং স্ত্রীলোকের করাগ্রগংস্পর্শে ই যে & মুষলের বীর্ধযবিনীশ হইয়া থাকে, 

&ঁ ছুরাঁচাঁর তাহা অবগত নহে। ভূপ! ছরাম্মা দানবের ও তরদীয় মুষলের এবই্িধ বল, আপ- 

নার নিকট কীর্তন করিলাম । এক্ষণে যণাবিহিত অনুষ্ঠান করুন । গৃথিবীপতে ! আপনার পুর 

সাঁরিধ্যেই সে এই গর্থ করিয়াছে। তবে, আপনি কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন ? এই বলিয়া 

ঠিনি প্রস্থান করিলে, রাজ! স্বপুরে গমন করিয়া, মন্ত্রবিৎ মন্ত্রিগণের সহিত মন্তণা করিতে লাগি- 

লেন। মুষলের প্রভাব এবং সেই প্রভাবের যেব্ধগে হানি হইয়া থাকে, তাহা যেমন গুনিয়- 

ছিলেন, তৎসমন্ত তাহাদিগকে কহিলেন । ঠিনি মনত্িগণের সহিত এই যে মন্ত্রণা করিতেছিলেন, 

তদীয় কন্ঠা মুদাবতী পার্থ খাকিয়া, তাহা শুনিলেন। অনন্তর কতিপয় দিন অতীত হইলে, 

যৌবনশাঁলিনী মুদাবস্ঠী সবিগণে পরিবৃতা হইয়া, উপবনে গমন করিলেন। ও সময়ে কুলৃত্ত 

ভাহীকে হরণ করিল। : রাঝ! শুনিয়া, ক্রোধ-পর্যযাকুলিত লোচনে পুত্রকে কহিলেন, তোমরা 

শঘ্ গমন কর। নির্বিদ্ধা নদীর তটদেশে যে গর্ত আছে, তদ্বারা গমন করিয়া, যে স্হূশ্থতি 

মুদাবতীকে হরণ করিক্বাছে, তাহাকে বধ কর। সেই রাজপুত্র! বনবিষয়ে সবিপেষ পারদর্শী 

ছিলেন। ্ ূ 

মার্কতের কহিলেন, অনব় তাহারা ছুইজান লেই গর্ভ গা হইয়া, তাহার পদানুসরণ ক্রমে 

পাতাঁলে গমন গু অতীব রোষভরে স্বসৈন্ত সমভিব্যাহারে কুজভর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
উাহারা নিরবছ্ছিন্ন রাশি রাশি পরি, নিশ্ত্িংশ, পক্তি, শুল, পরগ্বধ ও পয়পরম্পর! প্রয়োগ 



৮ 

২৩২. -” '. আার্কতেয় পুয়াপ। 

সহকারে হুণারূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্ত মাঁয়াবলশালী কৃদ্ঠা্ সমুদায় সৈত্ত সংহারপূর্বক 
রাজপুত্রদ়কে যুদ্ধে বন্দী করিল। মুশিসত্তম | গজের! বন্ধ হইলে, রাজ! শ্রবণ হি, অতিমা 
ব্যাকুল হইয়া, সমুদ্ধায় সৈনিকদিগকে কহিলেন, যে ব্যক্তি দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়া, সামার ছুই 
পু্রকে উদ্ধার করিবে, আমি তাহাকে আধার সেই আরতলোচনা বস্তা লম্প্রদান করিব। মুনে! 

 স্লাজ। পুত ও কনার মুক্তিকরণে নিরাশ হইয়া॥ তৎকালে শ্বকীয় পুরে এইপ্রকার ঘোষণা করিয়া- 
ফরিলেন। ডনন্দনের পুত্র বৎসপ্রী এই ঘোষণ! শ্রবণ করিলেন। তিনি শিক্ষিতান্ত্র, বলবান্ ও 

 শৌধ্যসংপন্ন। পিতার অনুন্তম মখা সেই পাঁধিবসন্তমের পকাশে সমাগত ও বিনয্লাবনত হইয়া, 
 অভিবাদনপূর্বক বপিতে লাগিলেন, আমাকেই সত্বর আজ্ঞা করুন। আমি আপনারই তে্জ:- 

গ্রভাঁবে আশু দৈত্যকে নিহত করিয়া, আপনাঁর তনয় তনয়ার উদ্ধার করিব। 
মার্কণেয় কহিলেন, রাজ। প্রিয়সখার পুজ্র ভনন্গনকে আহ্লাঁদভরে আলিঙ্গন করিয়া, কহি- 

লেন, বম! গমন কর, তোমার পিদ্ধিলাভ হউক। যদ্দি এইক্র করিতে পার, তাহাহইলে, 

গ্রকৃত মিব্রপুজেরই কার্ধ্য করিবে। বৎস ! যদি তোমার মন উৎসাহী হইয়া থাঁকে, সত্বর এই- 
রূপ বিধান কর। | 

মার্কণ্েয় কহিলেন, তখন বীর ভনন্দন খঙ়ী ও ধন ধারণ এবং গোঁধাশ্ুশিত্রাণ বন্ধন 
করিয়া, সত্বরে উল্লিখিত গর্ভযোগেন্পাতালে গমনপূর্ধক অতীব গ্রচণ্ড ধনুটঙ্কার করিলেন। সেই 
টক্কারশবে সমন্ত পাঁতাঁলরন্ধ, পরিপুরিত হইয়া! গেল। দানবেশ্বর কুজ্স্ত সেই শব শুনিয়া, 
তুর্টিন্ে পরিবেষ্টিত হইয়া, অতীব কোপভরে আগমন করিল । তাঁহার ষেমন বল ও সমভি- 
ব্যাহাঁরে সৈষ্ঠ ছিল; রাঁজননানেরও তজরপ ছিল। উভয়ে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিন দিন 

তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, অনুর রোধাবিষ্ট চিত্তে মুষল আনিবার জন্য গমন করিল। মহাভাগ! 

গ্রজাপতির বিনির্দিত প্র মুষণ অস্ত:পুরে স্থাপিত মাছে । গন্ধ, মাঁল্য ও ধূপ প্রদান পূর্বক ভাহার 

পৃজ! করা হইঙ্কা থাকে। মুদাবতী মুষলের গ্রভাব জানিতেন। সেইজন্য তিনি গ্রীবা অবনত 
করিয়া,  মুধলশ্রেঠকে ম্পর্শ করিলেন । মহান্থুর কুজৃস্ত পুনরায় যাবৎ মুষগ গ্রহণ করিল, তাবৎ 

তিনিও বন্দনাঁচ্ছলে অনেকবার উহাঁকে স্পর্শ করিলেন। অনস্তর অন্ুরপতি সেই মুষল লইয়া, যুদ্ধ 

করিতে লাগিল। কিন্ত সেই সকল শক্রতে তাঁহার মুধলপাত ব্যর্থ হইয়া গেল। সেবারম্বার 

মুষলের আঘাত করিলেও, কোনরূপ ফলই হইল না । মুনে! তাহার সেই পরমান্ত্র সৌনন্দনামক 

সুঘল নিরীরধ্য হইলে, সে অন্তান্ত রাশি রাশি অস্ত্র শ্ত্র দ্বারা শক্রর সহিত যুদ্ধ করিতে লাঁগিল। 

কিন্ত সে শন্তান্ত্ে রাজপুজ্ের সমকক্ষ হইল না। মুষলই তাহার বগ ছিল। কিন্তু তাহা বুদ্ধিবলে 

ব্যর্থ কর! হুইয়াছে। ৃ | 
অনত্তর পাপ্কুমীর অন্ুরের জন্ত্র শস্ত্র সকল পরাহত করিয়া, তাহাকে ততক্ষণে বৃখহী 

করিলেন। তখন সে পুনরায় খা চর্ম গ্রহণ করিয়া, অভিধাবিত হইল। সেই ইন্ত্রশত্র কুনৃন্ 
অতিষাত্র-পত্ৰাক্রম-প্রকাঁশপুরলঃর সবেগে ও সকোপে আপতিত হলে, রাজকুমার কাঙ্ানল- 

সমপ্রত অনলান্ত্রে তাহাকে সংহার করিলেন। পাঁবকান্ত্রে হৃদয় বিদীর্ণ হওয়াতে, সে আত্মদেহ 

বিসর্জন করিল। ততক্ষণে রসাতলান্তে মহৌরগ সকল যিপিত হইয়া, মহোঁৎ্সবে প্রবৃত্ত হইল। 

তখন মহীপাল পুত্রের উপরি পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। গর্কন্ধপতিরা গান আরম্ত করিল। 

দেববাদিত্র সকল নিনাদিত. হইতে লাগিল। সেই রাজপুত্রও দৈত্যিগকে নিহত করিয়া, রাজার 

উল্লিখিত ছুই পুজ ও মুদাঁবতীনামী দেই তৰঙ্গী কন্ঠাকে উদ্ধার করিলেন। এদিকে, কুনৃত্ 

ধিনিপাঁতিত হইলে, নাগাঁধিপঠি শেষদংজ্ঞিত অনন্ত সেই মুষল গ্রহণ করিলেন। সেই সর্বোরগে- 

শ্বর শেষ মুদ্াধতীর গ্রতি. পরম-পরিহ্্ হইয়াছিলেন। কেন না, সেই অভিশোভন! সুদাবর্তী 

দ্রীলোকের করম্পর্শের প্রভাব বিশেষরূপ জানিতেন। সেইজন্ত, বারম্বার জুনন্দ যুষলকে 

করিয়াছিলেন ।, তন্নিষন্ধন নাগরাঁজ সামনে মুদাবতীর নাম: জুননদ! রাখিলেন। সৌনন্দ যুষলের 
এ 
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গুণ জন্তই এরূপ নান হল? অনন্তর সেই রাজপুত ভরাতৃমবয়ের সহিত মুধাবন্তীকে সন্ধার তীহাদের রি ররর রয়াছ। এক্ষণে আমাকে আর ধাহা কষিতে 
হইবৈ, আজ্ঞা করুন। 

মার্কণেয় কহিলেন, তখন নরপতির হদয় অতিমার হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়। উঠিগ। তিনি সম- 
ধুর বাক্যে উটচ্চঃন্বরে সাধু সাঁধু ও বন! বৎস ! বলিতে লাঁগিলেন। বহন ! আমি আদা ভিবিধ 
কারণে দেবগণের সভাজন প্রাপ্ত হইগগাম। প্রথমতঃ, তুমি জামাতা হইলে। দ্বিতীয়তঃ, শক্ বিনি- 
পাঠিত হইল । তৃতীয়ঃ, আমার অপতা নকল পুনরাগ্ন অক্ষত দে:হ গ্রতাবর্তন করিলেন। 
অতএব মাঁমি আল্ঞা করিতেছি, অদা দিন অতি উত্তম। আমার এই সর্ধাস্থন্দরী কন্তার পাণি- 
গীড়ন এবং এই যুদাবভীর প্রতি প্রীতি বশতঃ আমারও বাক্য সত্য কর। 

রাজপুজ্র কথিলেন, আপনা তাত। আপনার আজ্ঞা পাঁলন করা আগার অবস্ত কর্তব্য। 
অতএব যাহা বপিতেছেন, তাহা করিব। তাত! আপনি ইহা অবগত আছেন, আমাদের 
এবিষয়ে অপিকার আছে, কি, নাই। 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন, ভখন রাঁজ! শ্বীয় দুহিতা মুদাবতী ও ভনন্দনন্গান বৎসগ্রী, উতায়ের 

বৈবাহিক বিপি সমাহিত করিলেন । বৎসগ্ী নবযৌবেন পঞ্জার্গণ করিয়াছিলেন । মুদাবতীর সহিত 
রমণীয় প্রদেশসমূহে ও প্রাসাঁদশিথরপরম্পরাঁয় বিহার করিতে লাগিলেন । কালসহকাঁরে বংস- 
গ্রীর পিতা ভননান বুদ্ধ হইয়া পড়িলেন ৷ তত্গিনদ্বন তিনি অরণ্যে গমন করিলে, বৎদগ্রী রাজ! 

হইলেন এবং সতত ধন্মানুসারে গ্রজাপাঁন করত ধজ্ঞত মকলের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । সেই 

মহাঝা! বৎসপ্রী পুল্রবৎ প্রজাঁপাশনে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের সমৃদ্ধির সীমা রহিল না। তাহার 

রাপত্বপময়ে বর্ণপ্করের নামমাত্র রহিল না। লোকদারেরই দস্থ্যভয়, ব্যায় ও ঘর ্বভয় দূর 
হইয়! গেগ। অধিক কি, তিনি শাঁদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, উপ গঁতয়েরও নামান রহিগ না। 

ইতি বংসপ্রীচরিত নাম যোঁড়শাধিকশততম অধ্যায়। 

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায় । 

মার্বখেয় কহিলেন, সুনন্ার গর্ভে তাহার দ্বাদশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিপ। তাহাদ্রের না 

প্রাংশু, প্রবীর, শুর, স্ুটক্র, বিক্রম, ক্রম, বল, বলাক, চও, প্রচ, সুবিক্রম ও স্বরূপ। ইহার! 

সকলেই মহাভাগ ও সকলেই সংগ্রামজিন্তম। তাহাদের জোষ্ঠ সহাবীর্যয গাঁংগু রাজ! হইয়া- 

ছিলেন। অন্তান্ত ত্রাতারা ভূতোর তায়, তাহীর বশবর্তী হয্লেন। তাহার যজ্ঞে পৃথিবীর বনুদ্ধরা- 

নাম সার্থক হইয়াছিল । কেননা, দ্বিজাতিগণ ও অন্তান্ত নির্্ট বর্ণ সকল অনেকবিধ রব্যক়্াশি পরি" 

ত্যাগ করিয়াছিল'। ঠিনি রণ পুজরের ন্যায়, প্রঙ্জাদিগকে সম্যকৃরূপে পাগন করিতেন। তাহার 

কোঁষে ধে ধনদঞ্চয় হইয়াছিল, তদ্বারা তিনি যে সকল শত সহ যর করেন, তাঁহায় সঙ্ধা! 

নাই। সুনে! বলিতে কি, অধুতীদি, কোটি ও পল্মাদি দ্বারাও তাহাদের সঙ্া করা ধায় না। 

 ভাহার পুত্রের মাম প্রজাতি । যাহার হজ্ঞে শতক্রতু সমুদয় দেবগণের সহিত বজতাগ গ্রহণ 

| 

করিয়া, অতুল তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন । বগিশেষ্ঠ প্রদ্গাঁতি পরম-ীর্ধযশার্পী মবনবর্ত অনুর ও 

৷ ভাহাগের পৈল্ত এবং অস্থুরলত্তম জন্তকে বিনাশ করেন। অন্তান্ত স্মহাঁধীর্ঘ্য অমরদিগকেও সং- 

হার করিয়াছিলেন। ৃ 
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প্রজাতির পাচ পুল । তাহাদের লাম খনিআ ইভ্যাজি | তাহাদের মধো খনি নিজ বিক্রমে 
প্রগ্াত এ রাজ হইয়াভিলেন। তিনি শাস্তশ্বভাব, সত্যবাদী, শূর, “সকল: প্রাণির হিভকারী, 
শাকীয়-ধর্মমিরত, নিত্য বৃদ্ধসেবী, বহশ্রুত, বান্মী, বিনীত, কান্ত, গর্ধশৃষ্ভ ও সকল লোকের 
প্রিয় এবং সর্ধদাই এই প্রকার কহিতেন, সংপাঁঁর সকঙেই আঁনন্দসম্পন্ন ও বিজনসমৃহেও প্রীতি- 
সান হস্টক। সকলেই সর্বতোভাবে 'স্থখে থাকৃক ও একবারেই ভর়শুন্ত হটক। কাহারও যেন 
ধাধি না হয়; কাহার ও যেন কোনরূপ মনঃক্ও না ঘটে । সকলেই সকলের প্রতি মৈত্রী প্রদ- 
শন করুক। গিজাতিগণের মঙ্গল হউক । তাহীরা পরস্পর প্রীতিমাঁন্ হউন । সমুদয়' বর্ণই সমৃদ্ধি 
লাভ কয্ক। কার্ধামাতেই সিঙ্ঠি সম্পন্ন হউক। হে লোক কল! সর্ববভূতেই অর্জন ভোগ।- 
দের স্থমতি সঞ্চরিত হউক । তোমরা ক্সাত্বাতে যেমন, পুভ্রে তেমন, সর্বকাঁল হিত ইচ্ছ' কর 

এবং সর্দছতেও তেমন 'হিতবুদ্ধি হইয়া থাক । তোমাদের মধো কেহ যদি কাহারও অপরাধ না 
করে, ভাহাহইপে, তাহাই তোগাঁদের পক্ষে পরন মঙ্গলের বিষয় | 

কোন বাক্ষি মূঢ় চন্তভাবশত; কাহার থে কিছু 'অহ্ত কর, তাহাকে নিশ্চয়ই গগয়ং সেই 

অনিষ্ট ভোগ করিতে হয়। যেহেতু, কার্যের ফল কর্তগামী হইয়া থাঁকে। হেণ্োেক সকল! 

ভোঁগরা এই সকল বিবচনা করিয়া, সমস্ত প্রাণীতে হিতধুদ্ধ স্থাপন কর। লৌকিক পাপে 

লিপ্ত হই না। তাহা'হইলে, পুণালোক নকল লাভ করিবে। যেব্যক্তি অদ্য আমারে স্নেহ 
করিবে, সে সর্বদা এই পৃথিবীতে পরম কল্যাণে বাস করুক । আবার, যে আমার দ্বেষ করিবে, 

সেবাক্তিও কলাণের পর কল্যাণ দর্শন করুন। 

সেই রাঙ্গার পুর খনির এবংশ্বৰপ ছিলেন। সমন্ত গুণ তাধার শরীর মাশ্রয় ও জী তাহাকে 

স্যানিঙ্গন করিয়ান্ছিল। তাহার পোঁচনযুগল পদ্মপরের ন্যায় লায়ত। হিনি প্রীতিসহকারে ভ্রাতা- 

পিগকে পৃণক্ পৃথক্ রাজো যোজিত করিয়া, স্বয়ং এই পাশরান্বরা বসুন্ধরা ভোগ করিয়াছিলেন। 

তিনি শৌরিকে প্রাচীদিকে, উদাবন্থ“ক দকফ্ণদিকে, শুনয়কে প্রতীচীদি:ক এবং মহারথকে 

উত্তরদিকে নিয়োঞ্জিত করেন। তাহার এবং তাঁহাদের সকলেরই গোর, পুরোহিত ও মুনি 

পৃথক্ ছিলেন। বংশপরম্পরার এই প্রকার পার্থক। ছিল। তদনুদারে অশ্রিকুপোন্তব হুহোত্র শৌরির 

পুরোহিত হইয়াছিলেন। আর উদাবন্থর পুরোহিত কুশীবর্ক গৌতমবংশে জন্পগ্রহণ করেন। 

সনয়ের পুরোহিত কশ্তপবংণীয় গ্রমতি। মহারথের পুরোহিত বাশিষ্ঠ । এই চার্নর ভ্রাত্তা রাঁঞা 

হইয়া, শ্বন্ব রাজা ভোগ করিয়াছিলেন। খনির সমস্ত বন্থধামগুলের অধিপতি এবং তাহাদের 

নকলের অধিরাঁট ভিলেন। এইরূপ থনিত্র সগন্ত াভীর মধো মহীপতি হইয়া, সর্বদাই পুজের 

হ্যায়, সমুদয় প্রজার হিতামুষ্ঠান করিতেন। 

একদা শৌরির মন্ত্রী বিশ্ববেদী তাহা:ক নির্জনে কহিলেন, মহীপাপ ! আমার কিছু বক্তব্য 

আাঁছ। যাষ্ার এই সমগ্র পৃথিবী এবং সমুদয় ভূপতি যাহার বশীভূত, তিনিই রাজ! এবং তাহার 

পুল্ল, পৌল্র ও বংশাঁবনীও রাজা হইয়া গাকে। ভাহার নন্ঠান্ত ত্রাতৃগণ প্রথমে যেমন স্বল্প বিষয়ের 

ছধিকারী হন, তাদের পুল্রেরা তেমনি তাহা শপেক্ষা স্বল্প ভাগী -হুইয়াথাকে এবং তাহাঁদের 

পৌত্রেরা মাঁবার মারও স্বল্লবিষয়ী হইয়া পড়েন ক্রমে কাঁপসহুকারে পুরু হইতে পুরুষাস্তর হাস 

প্রাপ্ত হয়া, অবশেষে াঁহার বাবলী ক্ৃষিপীবী হইয়া থাকেন । ' দেখুন, ভ্রাতা কখন নিজের 

সাঁভাঁকে দীয় ক্গাহুর বশবর্তী হয়া উদ্ধার করে না।.এরূপ অবস্থাক্স পরকীয় ভ্রাতৃপুত্রদ্বয়ের মধ্যে 

কেহ খাক। কোন গতেই সম্ভব নহে |: আবরি, তাহাদের পুজন্থয়ের মধ্যে পরস্পর আয়ও পরবুদ্ধি 

জন্লিয়া খাঁকে। একপ অবস্থায় তাহাদের পুত্র কি উদ্গেশে প্রীতিযুক্ত হইবে ? অগবা, ক্লাজ! বদি 

যেন হেন প্রকারে লত্তোধি অবলস্বন করেন, ভাহা হইলে, আর তাধীদের মন্ত্রী নিয়োগ করিবার 

প্রয়োজন ফি? আপনি আমার হত মন্ত্রণা করিলে, সমুদয় রাঙ্গা ভোঁগ করিতে পাংস্নন। 

এরূপ অবস্থায় যদি সন্তোষ অবলম্বন করেন, ভাহা হইঙ্গে, আর কিবগ্ত বৃথা সামান্ব রাঙা 
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ধায় করিতে(ছম ?' রান. বখন কার্যানিপ্পাধক, তখন উহার করণ ও কর্ত। উভয়ই আবস্তক 
হইয়া থাক। তন্মধো আপনি কর্তা ও আনা করণ। আপনি সেই করণ আমাদের গহায় ঠায় 
পিতৃপতা'মহিক রাঙ্্য শাসন করুন। . 

রাজা কহিলেন, আমাদের জ্ো্ঠ রাজা হইয়াছেন। যেহেতু, মারা তাহার অনু, সেই 
হেতু, তিনি নমগ্র বনুম্ধরা/.ভোঁগ করিঙেছেন ; আর আমর! অল্পমাত্র ভোগ করতেছি । অযি 
মানতে ! আমর! পাচ ঠাই, আর পৃথিবী একা । এই কারণ ইহার গ্রভূত্ব পৃণক্ হইয়াছে 
কিরূপে ষক্গেরই সমগ্র পৃথিবী হইতে পা.ব? 

বিশ্ববেদী কহিল, নৃপ! আচ্ছা, ইহা শ্বীকার করিখাম। কিন্ত পৃথবী যদি একা হন, তব, 
'আপ'নই কেন একাকা ইহা:ক গ্রহণ করিয়া, সকঞ্জের জোট হইয়া, শান করুন না? ফলতং, 
আপনিই সকর্ম ভ্রাতার মধ্যে সর্ধাধিপতি ও অথিণের ঈশ্বর হউন । ব.লতে কি, আমি যেমন 
আপনার জন্ত যত্ব করিতেছি,*হাহাদের মন্ত্রীরাও তেখন ভাহাদের জন্ত যত্তুপরায়ণ আছে। 

বাগ! কহেন, আমাদের জোর্ঠ রাজ! হইয়া, হ্বকীয় পুত্রের ন্যায়, আমাদের, প্রতি প্রীতি গ্রদ- 
শন করিয়! থাকেন। অন্তএব, মামি কিরীপে তাহার আধপত্যে মমতা স্থাপন করিতে পারি ? 

বিশ্ববেদ। কহিল, আপনিও জ্যেষ্ঠ হইয়া, রাঁজপদ অধিকার পুরংমর, তাঁহাদের সকণকে 
নিত্য নব নব বিধানে আপযায়িত ও সন্তষ্ট করিতে পারেন। দেখুন, বাযপ্রার্ণাদিগের মধ্যে 
কনিষ্ঠ দোষ্ঠ বিয়া কোনক্ধপ গ্রভেদ নাই; তাহারা কলেই গ্যেষ্ট, আবার, সকণকেই কনিষ্ঠ। 
ফলতঃ, যে যখন রাজ্য ক.র, সেই জোট হইয়া থাঁকে। - 

মার্ক কাহ:খন, রাজা ই কথায় পন্মত হইলে, মন্ত্রী বিশ্ববদদী ভাঙার লহোদুর মকশ্পকে 
বশে আনয়ন করিচলন। অনন্তর তাহাঁ.দর পুংরাহিঠপ্িগকে আপনার রাজার শান্টিক ৪ 

পৌঁষ্টিকাদিতে এবং থন'৬র আহ্চারি ক নি.য়ািত করিয়া, সামদানাপি উপায়ে তাহার গ্সন্ত- 

রন্দিগকে বহিরঙ্গ কর 5, শ্বকায় দগুসাধনে নিরিশয় উদ্যোগ করিতে লাগিগেন। চারিঞ্ন 

পুষোহিত প্রতিদিন অতুযুৎকট আাভিচা,রক অনুষ্ঠান পরুত হচ্লে, কৃত্যাচতুষ্টঘ় গ্রাভতি 
হইল । উহারা অতীব-করাপ-প্রকাত ও দেখিতে নিতান্ত ভয়গনক। উহাদের বদন আত বতৃত। 

হস্তে মহাঁশুল সমুদ্যত রহিয়াছে । উহাদের কংলবর আত গ্রকাণ্ড। অতদারুণ সেই কৃতযা১ হয় 
রাঞ্জ। খনিত্রের সকাশে সমাগত হইল । তিনি স্বভাবতঃ দোধম্পশবিহীন ; সু ঠরাং তাহার পুণ্য- 

পুঞ্জ প্রভাবে তাহার! নিরস্ত হইল এবং সেই পকপ পু:রাহিহ ও মন্ত্রী বিশ্ববেদীকে যুগপৎ আক্রমণ 
করিগ। অনগ্তর নিহস্তীনায়ী কৃত্যা উপ্লিণিত পুরোহিতগণের সহিত রাজা! শেরির-ছষ্ট মী 

বিশ্ববেদীকে একবারেই দগ্ধ করিয়া ফেপিণ। 

হতি খনিরচরিত্রে সপ্তরশারিকশত হম মধ্যায়। 

অব্ট।দশাধিকশততম অধ্যায় 

মার্ক-শুয় কহিলেন, তাহার! মকপেই পৃথক্ পৃ পু পুরে বাল করিত। কিপ্ত এককাগেই 

বিনষ্ট হইপ ) দেখিয়া, লমন্ত গোকেরই অতিমার বিশ্ময় দর্সিল। অনস্তর নরপতি খনিত্র শুবণ 

করিলেন, জাতৃগণের পুরোহি হবর্গ ও মন্ত্রী বিশ্ববেদী সকলেই যুগপৎ নিন প্রাপ্ত হইয়াছে ।' তখন 

তিনি, ইহা কি হইল, ভাবিয়া, অঠিমাত্র বিশ্রয়া বষ্ট হইগেন। কারণ কি, তাহা জানিতে পারি- 

পেন না? অনন্তর বাশিষ্ঠ গ্রহে মাপিপে, রাঙা খনিত্র তাহাকে ছ্দিজ্তানিলেন, ভ্রাতৃগণের পুণ্রা- 

হিতগণ ও মন্ত্রী কি কারণে বিনষ্ট হইলেন ? মহাঁমুন বশিষ্ঠ তৎকর্্ৃক জিঙ্ছানিত হইয়া, শৌরির 



২৩৬ মার্কণে় পুরাণ |. 

মন্ত্রী যাহা বপিয়াছিল, শেরি স্বয়ং যাহা উত্তর 'করেন / ছমত্তর মন্ত্রী ভ্রাতৃগণের ডেদসাধনার্থ 
যেরপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল, পুরোহিতগণও সেই কষ্ট অগ্রির প্ররোচনায় যাহা! যাহা করেন, এই" 
রূপে তাহার! পাঁপহীন খনিগ্রের অপকার কয়া যে নিমিব্ বিনষ্ট হইয়াছিল, তত্সমস্ত-আধ্যো- 
পান্ত রাঙ্ায় গোঁচর করিলেন। তাহার পুরোহিতবর্গ শত্রর প্রতিও দয়াপর। 

রাজা খনিত্র এই সকল শুনিয়া, হা হতোম্মি বলিয়া, বশষ্ঠের পাক্ষাতে আপনাকে অতিমান্র 
নিন্দা করিয়া, কহিতে লাগিঙ্কেন, আনার কিছুমাত্র পুণ্যলংস্থান নাই। আমি অতি হছভাগ্য। 
আমার সকলই অতি কুৎপিত ও অতীব জঘন্য । দৈব আমার প্রতি জতিমাত্র প্রতিকূল । 
অধিক কি, আমি যেমন পাপাত্মা, তেমনি সর্বলোকবিগহিত। আমাকে ধিক! আমার জন্যই 
সেই ত্রাঞ্গণচতুষ্টক্ন বিনষ্ট হইয়াছেন। অনভএব আমা অপেক্ষা অত্ঠীব পাপাত্মা পুশিবীতে ছ্ধার ক 
'আছে-! আমি যদি পুরুষরূপে এই পৃথিবীতে সমুদ্ভূত না হইতাম, তাহা হইংজী, মদীর ভ্রাতঁ 
পুরোহিন্তগণ বিনষ্ট হইতেন না। আমার রাজ্যে ধিক! আমার মহারাজবংশে জন্মেও ধিক! 
যেহেহু, আমি ক্রাঙ্গণগণের বিনাশের হেতু হইলাম! তাহারা আনার ভ্রাৃবর্গের যাক; সুতরাং, 
দ্বব্ব শ্বাম।র জন্য চেষ্টা করিয়া, যখন বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন তাহাদের দোধকি? যত দোষ 
আমারই । কেননা, আশিই তাহাদের বিনাশের কারণ হইলাঁম । আমি এখন কি করি ? (কাথা 

যাই! আগ] মপেঞ্গ। পাপকারী পৃথিবীতে আর স্বিহীয় নাই। দেখ, আমি দ্বিজীতিগণের বিনা- 
শের ছেহু হইলান। পৃথিবীপতি খনিত্র এইরূপে উদ্িগ্রহ্বদয় হইয়া, অরণাগমন বাপনা করিয়া, 
পুল্লকে রাজ্যে অভিধিক্ত করিলেন। তাহধীর পুত্রের নাম ক্ষুপ। মহীপতি তাহাকে অভিষিক্ত 
করিয়া, ভাঁধ্যাত্রয় সমিবাহারে তপশ্চরণ মানসে অরণ্যে গমন করিলেন। তিনি বানপ্রস্থ 
বিধি অবগত ছিলেন। অরণ্যে গমন করিয়া, সাদ্ধ তিনশত বৎসর তপন্তা করিলেন। দ্বিজবর্ষ্য । 

সেই রাজবর্ধ্য তপোঁবলে ক্ষীণদেহ হইয়া, সর্ববিধ আত নিগৃহীত, করিয়া, বনে থাঁকিয়াই, প্রাণ 
বিসর্জন করিলেন। নরপতিগণ অশ্বমেধাঁদি ছারা খাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তিন সর্বকাম প্রদ 
তাদৃশ পরমপবিত্র অক্ষয় লোক সকল লাও করলেন। তাহার তিন ভাঁধ্যাও তাহার সহিত প্রাণ 

।প.রহাব করিয়া, সেই সুমহাঁভাগ রাঞ্জার সমান লোৌক সকলে সমাগত হইলেন। মহাঁভাগ খনিচত্রের 
চরিত্র শ্রবণ ও পাঠ করিলে, কঞ্মষ সমস্ত বিনষ্ট হইয়! থাকে । অতঃপর ক্ষুপের চরিত্র শ্রবণ কর । 

ইঠি খনি ঘচরিব নান অষ্টানশাবিকশততম অধ্যায়। 

পপ সস 

একোনবিংশত্যধিকশত তম অধ্যায় । 

মার্কণেয় কহিলেন, খনিত্রের পুর ক্ষুপ রাঙ্গাগ্রাপ্ত হইয়া, পিতা যেমন, সেইরূপে অনু 

রঙ্জিত করিয়।, ধর্মান্ুদারে প্রঙ্গাগণের পাপন করিতে লাগিলেন। তিনি যেমন দানশীল ও 

যাগনীল, সেইক্প বাবহারাদি মার্গে শক্র মিরে সমভাববিশিষ্ট হিলেন। একদা তিনি নিজ স্থানে 

বপিয়া আছেন, এমন সময়ে সৃতগণ ব.লতে লাগিল, পুর্বে যেমন ক্ষুণ রাক্জা হইয়াছিলেন, তিনিও 

তেমনি রাঁণা হইয়াছেন । ব্রঙ্গার পুত্র হ্ষুপ পূর্বে পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন। তাহীর যেরূপ 

চরি্র ছিল, বর্তমান কুপঃ তাদৃশ চরি €বিশিষ্ট। 
রাঁজ। কহিগেন, পরম-মহাঁয্মা ক্ষুপের চরিত শ্রবণে ইচ্ছ। হইতেছে। যদি আমি তাদৃক্-চন্িত- 

বিশিষ্ট হইতে পানি, তাহার চেষ্টা করিব । 
স্ত.সকল কহিল, ভূপ! পূর্বে সেই রাজা ক্ষুপ গোত্রান্পদ্দিগকে করহীন করিয়াছিলেন এবং 

ষঠাংশ দ্বারাই যক্তের মছ্ষ্ঠান কবেন। 



দূ 

বিংশত্যপ্িকশত তম অধ্যায় । ২৩৭ 
কলা কহিলেন, মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ অহাত্মা নকপতিগণের অন্থুকরণ করিতে পারে ? 

আবার, তাহাদের চরিত যেরূপ উৎ্কষ্ট, তাহাতে, মদ্বিধ ব্যক্কির তন্ধিরায়ে৪ উদ্যঙগবান্ হওয়া 
সম্ভরশর নহে। আমি পম্প্রঠি যে প্রতিজ্ঞা করিতেন, সকলে শ্রবণ কর্। আঙি সেই অহারাগ 
ক্ষুপেয় অন্থুকরণ করিব । মি পৃথিবীতে এই প্রতিজ্ঞা করিগাঁম, যে, তিন তিনটী নত ফ.রব। 
কে গো ও ব্রাঙ্মণ সকল আমাকে যে করদান করয়াছিল, আমি তাহাদিগকে তাহ প্রতাপ 
করিৰ। | 

মার্কখের কহিলেন, রাজা ক্ষুপ এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহ! রক্ষা করিলেন । সেউ 
মাজিকপ্রেষ্ঠ নরপতি একমাত্র শশ্ত লইয়াই, ষজ্ঞত্রয় সমাহত করিলেন। গো ও ব্রাঙ্গণ সকল 
পূর্বে রাঁঞজাপিগকে যে কর দিয়াছিলেন, ঠিনি অন্তান্ত গে! ত্রাঙ্ষণকে তাবৎ সংখ্যায় ধন প্রদান 
করিগেন। তাহার ধহষীর নাম প্রমথা। তদীয় গর্ভে নরপত্তি ক্ষুপের এক অনিন্দিত বীর পুত্রের 
জন্ম হইল। এ পুতের প্রতাপ ও শৌর্যো সমুদায় রাজা! বশীকৃত হইলেন । বিদর্ভবংশীয় নন্দিনীর 
সহিত তাহার বিবাহ হইল। ঠিনিসেই দয়িতা পত্বীতে বিবিংশ নামে পুত্রের উৎপাদন করি- 
লেন। মহাতেজন্বী বিবিংশ রাকা হইয়া, মহীপাঁলনে প্রবৃত্ধ হইলে, মহীতল লোক সকলে এরূপ 
পরিপূর্ণ হইয় উঠিল, যে, কুরাপি আর স্থান রহিগ্ না। মেঘ সকল যথাকালে বারি বর্ষণ কারতে 
লাঁগিল। পৃিবী সর্বিধ শস্তে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন। শ্ত সকল আবার স্ফপিত হইতে লাগিল। 
ফল সকলও আবার রমে পরিপূর্ণ হইল। রস সকলও আবার পুষ্টিবিধান করিতে লাশিল। 
পু্টিও আবার কাহারই উন্মাদের 'হতুতৃত হইল না। রাঁশ রাশ বিত্তনিচয় হস্তগত হইলেও, 
লোকের কোনরূপ মদ উত্পাদন করিল না। মহামুনে ! তদীয় গ্রতাপে রিপুগণ ভীত হইয়া 
উঠিল। অুহদ্বর্ণ স্বাস্থালাভপুর;পর অতিমাত্র হ্র্ষাবিষ্ট হইলেন। তিনি স্ব যল্পের আহরণ ও 
সম্যক্ রূপে মেদিনী পরিপালন করিয়া, সংগ্রামে নিহত হইয়া, শক্রলৌকে গমন করিলেন। 

ইতি বিবি শচরিঠ নাম একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। 

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় । 

আর্কেয় কহিলেন, তাহার পুত্রের নাম খনীনের। তিনি মহাবল পরাক্রমবিশি্ট ছিলেন । 

বাহার যক্তে গন্ধর্বগণ বিশ্ময়াছিত হইয়া, গাঁন করিয়াছিল, যে, থনীনেজের সমান পৃথিবীতে দ্বিভায় 
যাক্তিক নাই। তিনি অযুত্ত যজ্ঞ করিয়া, সসাগরা পৃথিবী দান করিয়াছিলেন । তিনি সমগ্র 
পৃথিবী মহাত্মা ব্রাহ্মণদ্দিগকে দাঁন করিয়া, পরে তপঃদাধনপুরঃসর দ্রবা সংগ্রহ করিয়া, তাহার 
মোচন করেন। দেই বণান্ গ্রবর নরপতির নিকট অতুপ বিত্ত সমৃদ্ধি প্রা হওয়াতে, ব্রাঙ্গণ- 
দিগকে অন্য কোন রাপ্রার নিকট প্রতিগ্রহ করতে হয় নাই। তিনি সপ্ষষ্টি সহজ সপ্ুষষ্টিশত 
সপতষ্টি তূরিদক্ষিণ যঞ্জের আহরণ করিয়াছিঞ্নে। মহাগুনে ! ভাহীর সন্তান হয় নাই। সেইগন্ত 
তিনি পুত্রকামনায় মাংসসংগ্রহে অ'ভলাধী হইয়া, পিতৃযঞ্জের নিমিত্ত মৃগগ়ায় গমন করিয়াছিলেন 

সৈম্ভ না লইয়া, একাকী অশ্বারোহণে গোধাঙ্ুশিত্রাণ পরিধান এবং বাণ, খত্গা ও ধনু ধারণ 

করিয়া, মহাবনে প্রস্থান করিলেন। তিনি অগ্ঠত্র তুরগ চালনা করিয়াছেন, এমন মময় এক মুগ 
গহন হইতে বিনিষ্ষান্ত হয়া, তাঁহাকে কহিল, আমাঁকে বধ করিয়া, অভিমত অনুষ্ঠান করুন । 

রাজ] কহিলেন, অন্তান্ত মৃগ সকল আমাকে দেথিয়াই, মহান্য়ে পগায়ন করিতেছে । তুঘি 

কিজন্ত ক্সাত্ম প্রদান করিয়।, মৃত্যুণাভে উতসৃক হইয়া? 
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মগ কথিল, মহায়াঞ ! আস নিঃসকান ) কৃতয়াং, আনায় জগ্মগ্রহ্ণ রী বৃখা হইয়াছে | 
বিচার করিয়া দেখিলাম; প্রাণধারণে আর আবখকত।] নাই। 

মার্কণ্েয় ফফিলেম, & সময়ে অপর এক মুগ অভ্যাগত হইয়া, উল্লিখিত র সমঙ্গেই ইসি 
লাগিল, মহারাজ! এই মৃগকে বধ করিয়া, আপনার বোন কার্ধ্যই হইবে লা) অঙএব আমাকে 
হত্য। করিয়া, আমার মাংসে নিজের অভীষ্ট কাধ্য করুন। তাহাহইলে, আমার যেমন কৃতার্থও। 
হইবে, সেইরূপ আমি বিশেষ উপকৃত হইব। মহারাজ ! আপনি পুত্রের জন্যই শ্বকীয় পিতৃপুরুষ- 
দিগের উদ্গেশে যঞ্জ করিতে অভিলাধী হইয়াছেন। অতএব, এই নিঃসস্তান মৃগের মাংসে 
কিরূপেই বা বাঞ্ছিত ফল লাভ করিবেন । যেমন কারধ্য করিতে হইবে, তাহার উপযুক্ত তেমন ভ্রব্য 
আহরণ কর! কর্তব্য। দেখুন, দুর্গন্ধ দ্বারা কথন নুগন্ধ সকলের গন্ধজ্ঞান বিনির্ণীত হগ্স না 

রাজা! কহিলেন, এই মৃগ আমার নিকট নিজের আপুজভাই বৈরাগ্যের কারণ বলিয়া নির্দেশ 
করিল। এক্ষণে, তোমার গ্রাণত্াগে বৈরাগ্যের কারণ কি, বল। 

যুগ কহগ, তৃপ! আশখার ম.নক পুর ও অনেক দুহিত1। ধাঁহাঁদের চিস্তাজনিত হুঃখরপ 
দাবানল-জানা মধ্যে আমি বান করিয়া থাকি। রাঞন্! আমাদের এই মৃগজাঁতি অতিশয় 
হূর্বল। সেইজন্য সকণ প্রাণীরই অনায়াসে মআয়ন্তাধীন হইয়া থাকে । সেই কারণেই এ নকল 
পুত্র কন্তাতে আমার অতিমাত্র মমন্তা এবং সেই মনতাঁবশে জামার হুঃখের9 একশেষ উপস্থিত 
হইয়াছে । কেননা, মানা.ক সর্বদাই মনুষ্য, পিংহ, শা্দল ও বৃকাদির ভয় করিয়া চলিতে হয়। 

এমন কি, যাহারা লমুদায় প্রাণী অপেক্ষাও হীন, সেই কুকুর শৃগাঁল প্রভৃতিকেও আমি ভয় করিয়! 
থাকি । এই কারণে মামার সর্ধপাঁই ইচ্ছ। হয়, যে, এই সমুদায় পৃথিবী ধেন. একবারেই মগ্থুষ্য ও 
পিংহাদির ভয়শৃন্ত হয়। বলিতে কি, মাগার এ সম্তীন সম্ততির পোষণার্থ ইহাও ইচ্ছ! হয়, ষে, 
গো, মেষ, ছাগ ও অশ্বপ্রভৃঠি অন্যান্ত যে সকল প্রাণী তৃণ ভক্ষণ করে, তাহারা যেন এক কালেই 
নিধন প্রাপ্ত হয়। আমার অপভাগণ পৃথক পৃণক্ গৃহ হইতে বিনিজ্রান্ত হইলে, তাহাদের 
মমতাবশে মদীয় মন মা্ছম্ন হইয়া উঠে । তখন আমি শত শত চিন্তায় মাক্রীস্ত হইয়া থাকি । মনে 

হয়, আমার পুর বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে, হয়, কুটপাঁশ, না হয়, বজ্বাঘাত, না হয়, বাগুরা, 

না হয়, মন্ুধা পিংহাঁদির বশবর্তী হইয়াছে) এর সময়ে পুতরগণের মধ্যে কেহ উপস্থিত হইলে, 
মনে হয়, এই একজন গেহে আমিল ; অন্যান্ত যাহার! স্ুগহন কাননে গমন করিয়া, এখনও বিচ- 

রণ করিতেছে, না জানি, তাহাদের কি অবস্থা হইয়াছে । রাঞ্জন্! অনস্তর আমার 'আত্মজেরা 

সকলে আমার সকাঁশে সমাগত হইলে, তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, আমি ঈষৎ উচ্ছ,সিত হইয়া, 
পুনরায় তাঁহাদের রক্ষনীর জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করি। আবার, প্রভাত হইলে, পমন্ত দিবসের জন্য 
মঙ্গন কামনা করিয়া খাকি। পুনরায় হুর্যায অন্তগত হইলে, নিশাভাগের মঙ্গল খ্রার্থনা ফরি। 
এইকসপে আশি ইচ্ছা ক রয়া থাফি, কদিন তাহাদের সর্বকাল ক্ষেম সংঘটিত হইবে। 

রাঙ্গম! এই আমি মাপনার নিকট নিজের উদ্বেগের হেতু নির্দেশ করিলাঁম। অতএব 
আমার প্রতি প্রসঙ্গ হইয়া, আনাতে এ শর নিপাঁতিত করুন। মহারাপর! এইকপে জামি শত 
শত তুঃখাবিষ্ট হইয়া) যে কারণে প্রিয় তম প্রাঁ1ও তাগ করিতে উদ্নাত হইয়া, তাহ! বপিগাম, 
আবধারণ কক্ষন। - আজ্মুঘাতী পুরুষগণ- যে সকল লোক লাভ করে, তাহাদিগকে অনুর্ধয বলিয়া 
থাকে। কিন্ত যঙ্োপধুক্ত পশুগণ উদ্ছি:তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । পুর্বে অগ্নি পশু হইয়াছিলেন 

এবং স্বয়ং জলাদিপতি বরুণওঁ পশু হয়েন। পরে সুর্থ্যও বজ্তে পশু রূপে মৃত্যুলাভ করিয়া, উচ্ছিঠি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অতএব, নৃপ ! আমাকে এই অনুগ্রহ কংরক়া, উচ্ছি, তি প্রদান করুনা 

তাহাহইলে; পুলা করিয়া, শর অভীষ্ট গ্রাপ্ত হইবেন। ? 

প্রথম সৃগ কহিল) রাণেজ্ত! ইহাকে বধ করিবেন না। ফেননা, ইহার বহু পুত্র) সেইগতত 
এই মুগই ধন্ত ও সুকৃতিমান্। অতএব আমাকে বধ করুন। যে:হতু, আমার সম্তান নাই । 
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দ্বিতীয় মুগ কহিল, তুমিই ধন্ত । কেম না; তোঁমার £কদেহ-জনিপ্চ ছংখ | জআআগার বহু ফেছ) 
সেইজন্ক আমার ছুঃখও অনেক। আমি যখন পূর্বে একক ছিলাম, তখন নিজের দেহমাঁতরে মমতা - 
বশতঃ একমাত্র ছুঃখ ছিল । পরে ভার্য্যা হইলে, সেই: হুঃখ দ্বিধাভূত হয়। অনস্তর অপত্য সকল 
লমুস্তূত হইলে, তাহাদের সম সংখ্যায় মাগার দেহজ ছঃখ গ্রাছ্ভূত হইল। তুমি কিন্তু এইরূপ 
অতিছঃখতোগের জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই। অতএব তুমি কৃতার্থ নহ? আমি যেমন ইহলোঁকে 
ছুঃখভোগের জগ্চ জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেইরূপ পরলোঁকেও আঁমার বিধম ব্যাধাত খটিবে। 
যেহেতু, আমি.অপত্যগণের রক্ষণ ও পোষণার্থ সতত চেষ্টা করি ও চিস্তা করিয়া থাকি, সেইহেতু, 
নরকে আমার নিশ্চয় জন্ম হইবে। | 

রাজা কহিলেন, মৃগ! পুত্রবান্ ব্যক্িই ধন্য, কি, অপুরই ধন্য, ভাহা আমি জানিতে পারি, 
তেছ্ছি না । পুঙের জন্যই মামার এই মারন্ত। সেইহেতু, আমার মন দোলায়মান হইতেছে। 
সত্য বটে, এহিক ও আমুদ্মিক দুঃখের জন্যই সম্ততি। তথাপি, গুনিয়াছি, যাহাঁদেয় পুত্র নাই, 
তধছাদিগকে খণ সকলে আবদ্ধ হইতে হয়। অতএব, মুগ ! আমি প্রাণিবধ না করিয়া, প্রচ 
তগস্চরণ সহকারে পূর্ব মহীপতির ন্যায়, পুত্রের অন্ত যত্বুপরায়ণ হইব । 

ইতি খনীনেত্রচরিভ নাঁম বিংশত্যধিকশতভম অধ্যায়। 

(৯৩১৪ আয 

একবিংশ ত্যধিকশততম অধ্যাঁয়। 

মার্কগেয় কহিলেন, অনন্তর রাজ! পাঁপনাশিনী গোমভহীতে গমন করিয়া, নিয়মানুসারী 
হইয়া, পুরন্দরের ভ্তব করিতে লাশিলেন। চিনি কায় মন বাকা সংযত করিয়া, গুয়ত হইয়া, 
পুত্রের জপ্ত ক-ঠার তপশ্ঠরণসহকারে এরূপে ইন্দ্রের স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ স্থরে 
স্বর ইন্দ্র তদীয়ত্যোর, তপন্তা ও ভক্ষি দারা সম্তপ্ট হইয়া, তাহা.ক কহিলেন, রাপ্গন! আমি 
ভোমার এই হপস্তা, স্তাত্র ও ভক্ত দ্বারা তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াহি। অতএব গ্রার্থনা কর। 

,. ব্রাঞ্জা কহিলেন, শামি অপুলক ; আমার পুল্প হটক। সেই পুত্র যেন লমুদয় শঙ্তধরগণের বরিষ্ঠ, 

ধন্থাহ্ষ্ঠান বিশিষ্ট, ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন ও কতীহয় এবং তাহার উশ্বরধ্য 'যেন কোন কালেই ব্যাহত হয় না। 
মার্ক.গয় কহিলেন, দেবরাক্ত, তাহাই হইবে, বলিলে, রাজা ক্ৃতমনোরথ হুইয়।. প্রজ্জাপা* নার্থ 

নিজ রাল্ে প্রতাগত হইলেন । বিপ্র! তথায় সম্যকৃরূপে প্রজাপালন-হ্পর হইয়া, ষ্ঞানুষ্ঠানে 

গ্রবু্ত হইলে, দেবরাঞ্জের গ্রসাঁদে তাহার এক পু জন্মগ্রহণ ক রগ। পিঠা তাহার নাম বগাশ্ব 
রাখিলেন এবং তাহাকে বাবতীয় অন্ত্রগামে সুশিক্ষিত করিলেন। বিপ্র! পিতার মৃতার পর 
পুত্র অধিরাঙ্ষো স্থিত ও রাজ] হঈয়া, পৃিবীন্থ সমস্ত নরপতিকে বশে আনিলেন এবং তাহা- 
দের মকণকেই সারগ্রহনপূর্বক করদীকৃত করিয়া, প্রন্গালোকের পালন করিতে লাগিলেন । 

অনগ্য় সেই সমস্ত নরপতি ও ছুশ্মদ দায়াদগণ সতত অভুখানে প্রবৃত হইয়া, তাহাকে ছয় 
দেওয়া বন্ধ করিল এবং সকলেই অপন্থ্ট ও স্বশ্ব রাজ্যে অভ্যুতিত হইয়া, তদয় অধিকৃত'ভূমি 
আত্মসাৎ করিয়া লইল। তগ্গিবন্ধন তিনি হর্বল হইয়া পড্ভিলেন। তদবস্থায় আপনার রাজার 
লইয়া, স্বকীয় মগর়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 'নরপতিগণ বন্ছবার ঠাহার সহিত" বিরোধ 

করিলেন। তীহাঁয়া সালেই সুমহৎ বীর্ধযবিশিই এবং সকলেই সাধন ও ধনসম্পয়। একর 
মিপিত্ত হইয়া, তথীয় পুরে সমাগত হইয়া, তাহাকে রুদ্ধ করিলেন |: পুর রুদ্ধ হওয়াতে, হিনি 

 জাতজোধ হইলেন। কিন্ত কোন ক্ষীণ ও দণ্ড হীন ভাবাপন হওয়াতে; নিতান্ত ক্ষদতাশৃতত ও কাতর. 
: হইসা পড়িলেন। কিছুই করিতে পারিলেন না। 'বশেষে রক্ষার উপায় আর না দেখতে পাইয়া, 



সপ চি 

২৪০  মার্কগেয় পুরাণ । 

করযুগল মুখাগ্রে স্থাপন করিয়া, আর্তচিত্তে নিশ্বান পরিত্যাগ করিলেন। তখন তীয় মুখবায়ুতে 
সমাহত হইয়া, শত শত রখ, নাগ, অশ্ব ও যোধ সকল তাহার হ্তবিবর হইতে বিনিশ্াস্ত 
হইল। সেই অতিবলবান্ সর্বোৎকৃষ্ট বগদমূহ ক্ষণমধ্যেই এ রাজার সমুদয় নগর ব্যাণ্ করিস 
ফেলিল। আনস্তর রাঞ্া সেই স্ুবিপুল অতিবগসমূছে পরিবৃত হইয়া, স্বর্কীয় নগর হইতে 
বিনির্গমনপূর্ধ্বক তাহাদের নকপকেই জয় করিগেন। মহাঁভাঁগ! তাহাদিগকে জর করিয়া, 
বশে আনয়া, পুনরায় করদীকত করত, পূর্ববসৌভাগ্যে লমলস্কৃত হইলেন। যেহেতু তাহার 
করঘুগলের ধৃতি অর্থাং কম্পন বা আন্দোলন হইতে সেই শক্রবল-ক্ষয়কারী সৈন্ত সফল 
সমু্তত হইল, সেইহেতু বশাশ্বকে তদবধি লোক করন্ধম বপিয়া থাকে । তিনি ধর্মাত্মা, 

যহাজ্সা এবং সকল প্রাণীতেই মিত্রভাঁরবিশিষ্ট ; এইহেতু-ত্রিতববনে বিখাত হইয়াছিলেন। তিনি 
দবয়ং ধর্ম কর্তক প্রদত্ত 'উক্তরূপ বণলাভ করিয়া, পরমার্তি-প্রাপ্ত লোক সকলের অরাতিকুল 
বিনাশ করিক্সা দিতেন। 

ইতি করন্ধমচরিত নাম এক বংশতাধিকশততম অধ্যায় । 

লহ 

ঘ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় । 

মার্কপ্েয় কহিলেন, ধীর্ধাচন্ত্রের পুক্রী স্থক্র ও সুতা বীর! হুয়স্বারে মহারাজ করন্ধমকে পরি- 
গ্রহ করিয়াভিলেন। তাহার গর্ভে বীর্ধযবান্ রাজেন্দ্র করদ্ধন অবীক্ষিত নামে এক পুক্র সমুৎপাঁদন 

করেন। সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, রাজ! দৈবজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পুত্র ত 
শুভলপ্নে ও শুুনক্ষত্রে জন্মিয়াছেন? শোঁভন গ্রহ সকল ত ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে? 
হষ্ট গ্রহগণের ত ইহার গ্রতি দৃষ্টি হয় নাই? 

তিনি এই প্রকার কহিলে, দৈবজ্ঞেরা রাজাবে বপিতে লাগিল, আপনার এই মহাবল, মহা- 

বীর্ধয, মহাঁভাগ পুজ সর্বথ! শুভ-গগ্নে, শুভ-মুহূর্তে ও শুভ-নক্ষত্রেই সমুৎ্পন্ন হইয়াছেন । মহা- 
রাজ! আপনার আত্মজ মহারাজ হইবেন। যেহেতু, দেবগণের মধ্যে গুরু ও শুক্র সম 

স্থানে খাঁকিয়া, ইহাকে অবৈক্ষত অর্থ'ৎ ইহার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন। সোঁষও চতুর্থ স্থানে 

থাকিয়া, ইহাকে সমবেক্ষতে অথাৎ দৃষ্টি করিতেছেন । সোমের পুত্রও উপাত্তে গাকিয়া, ইাকে 

অবৈক্ষত অর্থাৎ দর্শন করিয়াছেন । কিন্তু হয, ভৌম ও শনৈশ্চর ইহাকে নাটবক্ষত অর্থাৎ 

ইহার উপর দৃষ্টিপাত করেন নাই। মহারাজ! তোমার এই পুক্র ধস্ত ও সর্ধবিধ কল্যাপসমৃদ্ধি 

সম্পন্ন হইবেন । 
মার্কগেয় কহিলেন, স্বাজ1 দৈবজ্ঞগণের ইদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিজ স্থানে থাকিয়া, হ্য- 

পূর্ণ চিত্তে বপিতে লাগিলেন, দেবগণের মধ্যে গুরু; শুক, লোম, ইহারা এই বালকের উপরি 
দৃষ্টি করিয়াছেন এবং ৃর্ধয, ঘা মল অথবা শনৈশ্চর ইহীদের দৃষ্টি হয় নাই। তোমগ্জা বারস্বার 

এইবপে ধে অবৈক্ষতশব প্রয়োগ করিলে, সেইকারণে আমার এই পুত্র অবীক্ষিতনামে পৃথি- 

বীপ্তে বিখ্যাত হইবেন । এ | দই দ৬৯ 

মার্কণ্েয় কছিলেন, অবীক্ষিত 'বেদবেদীঙ্গে পারদর্শিতা লাভ ও কণৃপুজেন্স নিকট সগুদয় অস্ত্র 

প্রা গ্রহথ-্ষল্িয়ািলেন। সেই রাজকুমার রূপে অশ্বিনীকুমারত্বন্কে,' বুদ্ধিতে: বাচন্পতিকে, 

কান্তিতে চশ্রকে, তেঙে হুর্যা্ষে, ধৈর্য্য সাঁগয়কে, সহিষুতাঁয় পৃথিবীকে অতিক্রম করয়াছিলেন। 

শোর্ষ্য কেহই সেই বীধ্যবাম্ সহাক্খ! রাজপুত্রের মমকক্ষ ছিল না। হেমধর্মের আস্মুজা বরা, 

স্থদেষের তনন্ন! গৌরী, “বলির পুত্রী সুত্র, বীরের সুতা লীলাবতী, বীরজ্তরেয় গুছিতা নিতা, 



ভ্রয়োবিংশ তাধিকশততম অধ্যায় | হ৪১ 

ভীমের মাঝ়জ! মাল্তবতী, দস্তের পুরী কুমুদ্বতী, ইহারা সকলেই শ্বয়স্ষর়ে তীহারে গ্রহণ করিয়া 
চিলেন। তির, থে সকগ রমণী শ্বয়স্বরে আমোদিনী হইয়া, ইহীরে অভিননন করেন নাই, 
তিনি স্বয়ং বলপুর্বক তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন | সেই বলবান্ রাজপুঞ্র বলোদ্ধত হইয়া, 
স্বকীয় বীর্ধ্য আশ্রয়পূর্বক সমবেত নৃপতিদিগকে নিরাক্ত ও তত্তৎ ললনার পিতৃকুলকেও পরা- 
হত করিয়া, এরূপ অনুষ্ঠান করেন। 

কোন সময়ে-বৈদিশাধিপতি বিশালের আত্মজা স্থদতী বৈশালিনী হয়ন্য়ে গ্রবুত্তা হইয়া, স্বেচ্ছা 
ক্রমে তীহারে প্রত্যাথান করিয়াভিলেন।ঠিনি বলগর্কিত হইয়া, সমবেত সমন্ত বাঞ্াকে পরিভূত 
করিয়া, অন্ঠান্ত রমণীদিগের শাঁয় এ বৈশাপিনীকে বলপুর্বক হরণ করেন। তৎকালে এ দমকল 
নরপতি সেই মানশালী অবী,ক্ষত কর্তৃক বারঘ্ার নিরাককৃত ও তশ্গিবন্ধন অিমাত্র নির্কোদ গ্রস্ত 

হইয়া, আকুল স্বদয়ে পরম্পর বলিতে লাগিলেন, তোমাদের এই রাঁজজন্মে ধিক! দেখ, তোমরা! 

সকলেই বল্শালী; তাহাতে মাবার সকলেই একগ্রাতি; তাহার উপর মাঁবার অনেকে একত্র 
শিলিত হইয(হ। কিন্ত এক জন এই ললনাকে অনায়াসেই গ্রহণ করিল। তোমরা সহ করিয়া 
রহিলে। দ্শ্দ পুরুষগণ কাহাঁকেও বধ করতে উদ্যত হইলে, যেব্যক্ি তাহার ক্ষততআাণ অর্থাৎ 

তাহাকে সেই আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিতে পারে, তাহারই নাম প্ররুত ক্ষত্রিয়। কিন্ত তদিতর 

ব্যক্তিরা বৃথা ক্ষণিয় নাঁম ধারণ করে । অথবা, অন্তের কথা দূরে থাক, এই ছরাত্মা অবীর্ষিত 

ত্রোমাদিগকে ক্ষত অর্থাৎ মাক্রমণ করিলে, তোমরা ভাহা হইতে আত্মাকে ত্রাণ করিতে পারিলে 

না। অতএব ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, এইরূপ অপমানে তোমাঁদের হৃদয় কি ক্ষন হইল না? 
হত, মাগধ ও বর্দিগণ, তোমাদিগকে যে স্তুতি করিয়া থাকে, অদ্য অরাঠি বিনাশ করিয়া, তাহা! 

সত্য কর) যেন তাহা বৃথা না হয়। তোমাদের এই রাঞ্জাশনও অদ্য যেন দিগস্তরে বুথ! সমুদ্- 

ঘোষিত না হয়। যাহার! বিশিষ্ট কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা পৌরুষবান্ পুরুষ- 

গণ শ্রেঠ। মরণকে কে না ভয় ক:র? আবার, বিনাধুদ্ধে কেই বা অমর হইয়া থাকে ? বিশে- 

যতঃ) শস্ই তোমাদের বৃ্তি। অতএব এ সকণ বিবেচনা করিয়া, পৌরুয পরিত্যাগ করিও না। 

সেই সকল নরপতি এব্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিমাজ্র বিশ্কারিত অমর্ষে পরিপূরিত হইয়া 

উঠলেন এবং স্বন্থ জামুধ গ্রহণ করিদ্বা, বিপক্ষের প্রতি অত্যু্থান করিলন। কেহ রথে, কেহ 

অঙ্থে ও কেহ বা গর্জে আরোহণ করিরা এবং মন্তাস্তারা অনর্ধবশন্বদ হইয়া, পনত্রদ্দেই অবীক্ষি- 

তের সকাশে দমাঁগত হইলেন। 

ইতি অবীঞ্ষিতচরিতে দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধাায়। 

ভ্রয়োবিংশ ত্যধিকশততম অধ্যায়।, 

মার্কপ্ডেয় কহিলেন, এইরূপে রাজা ও রাঙপুত্রগণ সকলে রণসঙ্জায় সজ্জিত হইলে, মহাতাগ 

অবীক্ষিত ভংকালেও তাষ্টাদিগকে অনেকবার পরান্ত ও পু দন্ত করিগেন। অনন্তর, খুনে ! 

সেই একাকী অবীক্ষিতের মহিত এ বহুসংখ্য রাজ ও রাঁদপুত্রগণের দারুণ সংগ্রাম উপস্ৃত হইগ.। 

তাহারা সফলেই “্সতিমাঁজ ছুর্ণদ। অসি, শক্তি, গদা ও বাণ হতে, তাহারে জাধাত করত যুদ্ধ 

করিতে লাগিলেন। তিনিও তাহাদের সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি কৃতান্ত্র ও বলবান্। 

শত শত প্রচণ্ড শয়ে তাহাপিগকে বিদ্ধ করিলে, তার্ধীরা সুশাপিত'শরনিকর প্রহারে ভাহায়ে 

বিদীর্ঘ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভিনি কাহারও বাহু ও কাহারও বা শিরাধরা ছেদন 

করিয়া, কাহারও ঘদক্ন বিদ্ধ ও কাহার? বঙ্ষঃছ তাঁড়িত এবং কাহার হস্তীর কর ও অনেকের 

৩৯ 



২৪ মার্কগেয় পুরাণ । 

শির ছেদন এবং মন্তান্তপিগের রদের অশ্ব সকল ও অপরের সাঁরথিকে সংহার করিলেন এবং 

সন্গুধে সদাঁগত শর সকগকে শরপরম্পরার সাহায্যে দ্বিথত্ডিত করিয়া, হস্তনাঘব প্রদর্শনপূর্ববক 

কাহার ধনু ও কাহারও বা খঙ্জা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি বর্ণ ছেদন করিলে, কোন 

কোন নৃপনন্দন বিনষ্ট হইপেন এবং তৎকর্তৃক মাহত হইয়া কোন কোন পদাতি রণ পরিত্যাগ 

করিপ। এইকপে তিনি সমগ্র রাঞমগুলীকে আকুলীকৃত করিলে, শত শত বীর মরণে কত- 

নিশ্য় হইয়া, অবস্থিতি করিল । তাহারা সকলেই সংকুলসম্ভৃত, সকলেই: যুবা ও শৌর্্যশালী 

এবং সকলেই লজ্জাতাঁরদমন্থিত। অন্তান্ত কল দৈন্ত নিঃশেষে পরাজিত হইয়া, পলায়নপরায়ণ 

হইল। মহীপঠি নন মবীক্ষিত অঠিমার রোষবশ হইয়া, এ সকল নরপালের সহিত ধর্মানস- 

সারে যুদ্ধ করিত লাগিলেন । মহামুনে! তিনি তাহাদের সকণেরই যন্ত্র ও কবচ ছিন্ন ভিন্ন 

করিতে কৃতনংকল্প এবং ধন্ধান্থপারে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা ধর্ম ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধ 

আরম্ভ করিলেন। রাজনন্দনগণের বদনমগ্ল প্রপ্ধেদসলিলে আর্দ্র হইয়া উঠিল। এ সময়ে কেহ 

শরপরম্পরা প্রহার করিয়া, তাহারে বিদ্ধ, কেহ তাহীর ধনু ছিন্ন, কেহ তাহার ধ্বজ ভূগাতিত, 

অন্ঠ সকলে তাহার অশ্বদ্িগকে নিহত, অপরে তাহার রথ ভগ্ন, কেহ কেহ গদাপাত ও শরাঘাত- 

পূর্বক তাহার পৃষ্ঠদেশ তাঁড়িত করিলেন। শরাদন ছিন্ন হইলে, নৃপনন্দন অবীক্ষিত গলি ও চর্ম 

গ্রহণ করিলেন। তাহাও অন্য একজন যোদ্ধা! ভূমিতে পাতিত করিল। অগিও চর ছিন্ন হইলে, 

তিনি যেমন গদা গ্রহণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ আর একজন কুতান্তের স্ায়, ক্ষুরপ্রের আঘটতে 

তাহা ছেদন করিয়া দিল। অনগ্থর কোন কোন রাজা শত সহস্র ও কেহ কেহ শত শত শরে 

তাহারে বিদ্ধ করিতে লাগি:লন। তাহারা সকগেই ধম্মযুদ্ধে পরাত্মুখ হইয়াছিলেন। সুতরাং, 

যাহার যেরপে ইচ্ছা ও সুবিধা, সেই রূপেই সকলে একমত ও একযোগ হইয়া, তাহাকে আঘাত 

করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঠিনি একাঁকী বহু কর্তৃক অর্দিত ও বিহ্বল হইয়া, পৃথিবী-পৃষ্টে 

পতিত হইলেন । তখন মহাঁভাগ বাজপুভ্রেরা তাহাকে বন্ধন করিংলন। তাহারা সকলেই ধর্ম 

ত্যাগ করিয়া, তাহাকে গ্রহণপূর্বক রাঁজা বিশালের সহিত বৈদিশপুরে প্রবিষ্ট হই.লন । অবী- 

কফিতকে বন্ধনপূর্বক লইয়া গিয়া, তাহারা সকলেই অঠিশীত্র আহ্লাদ ও হর্ষ অনুভব করিলেন। 

অনন্তর তাহার! অকীক্ষিতের সহিত সেই শ্বয়ন্বরা কন্যাকে পুরমধ্যে স্থাপন করিলে, রাঙ্গা ও 

পুরোহত বারম্বার তাহারে কহিতে লাগিলেন, এই সমবেত নরপতিগণ মধো যাহাকে তোমার 

অভিরুটি হয়, তাহাকেই বরণ কর। মুন! এইপ্রকারে বারম্বার অনুরদ্ধা হইলেও, যখন সেই 

গানিনী কাহাকেও বরণ করিলেন না, তখন বাঙ্জ তাহার বিবাহার্থ দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

ইহার বিবাহের অপেক্ষার্কত বিশিষ্ট দিন নির্দেশ কঞ্ন। দেখুন, অদ্য ঈদৃশ বিস্বোপপাদক যুদ্ধ 

সমুত্তুত হইপ। 
মার্কগেয় কহিলেন, রাপ্জা এইপ্রকার জিজ্ঞাপা করিলে, দৈবজ্ঞ সবিশেষ বিবেচনা লহকারে 

পরমার্থ পরিজ্ঞাত ও তন্নিবন্ধন হৃর্দননায়মান হইয়া, তাহাকে কহিহে লাগিলেন, মহারাজ ! 

প্রশস্ত-পগ্ম-যুক্ত অগ্ঠান্ত শুভ দিন সকল অচিরাৎ উপস্থিত হইবে। সেই সমস্ত উপস্থিত হই- 

লেই, বিবাহার্থ উদ্যোগ করিবেন। অদ্য আর বিবাহে প্রয়োজন নাই। কেননা, এই মহাবিল্র 

উপস্থিত হইল। | 

ইতি অবীক্িতের বশদিভাঁবীনাম ত্রয্নোবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় 



চহুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। 

মার্কগেয় কহিলেন, অনস্তর করন্ধমপত্ঠী বীরা ও অন্ান্ত নরপতিগণ মকলেট গুনিলেন, 
অবীক্ষিত বদ্ধ হইয়াছেন। মহাঁধুনে ! পুল্লকে অধর্শপূর্বক বদ্ধ করা হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া, বাঙ্গ! 

করফ্ধম বহুক্ষধ সামন্ত রাঁজগণের সহিত চিন্তা-পরায়ণ হইলেন। তাহাদের মধো কেহ কেহ বলি: 
লেন, সমস্ত বাজাঁকেই বধ করা হউক। কেননা. তাহারা সকলে মিপিত হইয়া, একাকী রাঞজ- 
পুত্রকে অধর্মযুদ্ধে বঙ্ধ করিয়াছে । কেহ কেহ বলি'লন, এখনই বাহিনী, যোক্পনা করা হুক; 
কিজন্ত বগিয়া থাক! হইতেছে ? ছরাক্মা বিশাগ ও তগাঁয় সমাগত অন্যান্য রাজাপিগকে বধ কর! 
হটক। অন্তান্ লোকেরা কহিলেন, অবীক্ষিতই প্রথমে ধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন। যেহেতু, তিনি 
অন্তায় করিয়া, বলপুর্বক সেই কণ্ঠাকে তাহার ইচ্ছার বিরুগ্চে গ্রহণ করিয়াছেন। শিনি সমুদয় 

হয়স্বরেই রাজপুত্রদিগকে রূপে আপনার বিপক্ষ করিয়া তুলিয়াছন। সেইজন্য ভাহারা 
সকলে সম্মিলিত হইয়া, তাহাকে বশ করিয়াছেন । 

তাহাদের এই কথ শুনিয়া, বীরপত্বী, বীর প্রস্থ, বীরবংশীয়া বীরা সবিশেষ আহলাদি চা হইয়া, 
্বামীর ও অন্যান্ত নরপতিগণের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন, হে পার্থিবগণ । আমার সেই ভ্র- 

শাগী পুত্র ত্র অনুষ্ঠান করিয়াছেন। যোহত, ঠিনি সমুদয় রাজাক জয় করিয়া, বলপূর্ধবক 
কন্াঁকে গ্রহণ করিয়াঙ্ছেন। তদর্থ'ধ যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি একাকী হইলে, সকলে 

মিপিয়া যে তার সহিষ্ত যুদ্ধ করিয়া অধর্্ম করিয়াছে, ভাহাতেও আমার সেই পুজের, আমার 
মতে, কোঁনই অপচয় হয় নাই "লাঁকে, পিংহের ম্তাষ, জিঘাংশার পরবণ হইয়া, যে, অপর্মমবশে 

নয়মার্থ লঙ্ঘন করে, তাহাই পুরুষকার । দেখ, আমার সেই পুত্র স্বরস্বর গরু যা মনেকানেক কন্যাকে ' 

অভি-মানশালী নরপতিগণের লমক্ষে প্রৰপ বলপুর্ধক গ্রহণ করিয়াছন। সচরা€র হীনশেণীর 
লোকেরাই যাঁঞ্তা করিয়া থাকে । সুতরাং, যাঁরা কখন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হইতে পারে না। তাহারা 

বলশীলিগণের সমক্ষে ববপুর্বকই গ্রহণ করিয়া গাঁকেন। এক ত-ক্ষত্রিয়ধর্মমাবিশিষ্ট নরপতিগণ 

লৌহশৃঙ্খশে বন্ধ হইলেও, কথন কা*র হইয়া, বগা স্বীকার করেন না, প্রতাত বলপূর্বকই অন্ধ: 
ষ্াঁনে প্রবৃত্ত হন। অতএব দৌর্মনন্তে প্রয়ার্জমনাই। ঠিনিযে বদ্ধ হইযাঁচেন তাহা সর্বাতো- 

ভাবে শ্লাধারই বিষয়। এক্ষণে আপনাঁদ্র মন্তকে যদি আম্বধ সকল নিপচিত্ত হয়, তাঁহাও প্রন্ধপ 

শ্লাঘনীয় হইবে । 'মত এব যুদ্ধের জন্য সকলে ত্বরাপর হউন। আশ রথ সকাল অধিরোহণ করুন। 

আর বিলপ্ব না করিয়া, অশ্ব, হস্তী ও সারথি সকপকেও গজ্জিত করা হউক। আপনারা বহুসংখাক 
রাঞ্গার সহিত একক্রনের ধুদ্ধ কি মনে করিতেছেন 1 যিনি শৃর, ঠিনি অল্প যুদ্ধে একাকী এরূপ 
বছ জনেরই সহিত যুদ্ধ করিয়া, পরিতোষ লীভ ক'রন। দেখুন, যাহাদিগকে কোনমতেই ভয় 

হয় না, তাদৃশ অল্পসংখ্যক নরেন প্রভৃতি শক্রগংণ কাহারই বা গামর্থা না জন্মে? বলিতে কি, 

রূপ ব্যঞ্তি স্বয়ং কাতর হইলেও, তাহাদের গ্রতি সাগর্থা প্রকাশ করিম! থাকে। দিবাকর 

যেন চতুন্িগ্ব্যাপ্ত অন্ধকাররাশি নিরাকরণ ক:রন, সেইরূপ যে বাপি বলবী্য্যাদিতে পৃথিবী- 

ব্যাপী সমস্ত লৌককে অভিভূত করিয়া, বিরাগ্গমান হয়, তাহাকেই শূর বলে। 
মার্কগডয় কহিলেন, পরী এইরূপে উদ্ধধিত করি, রাঙা করঞ্ধম পুজের শক্রদিগকে সং- 

হার করিবাঁর-অন্য মৈন্য সকল সজ্জিত করিলেন। অন্তর রাজা বিশাল ও সেই সকল তৃপতির 
সহিত তাহার যুদ্ধ উপস্থিত হুইল) এইরূপে বিশাল ও তাহার অনুবর্তী নারন্ত্রগণ মহীপতি 

করন্ধমের সহিত তিন দিন যুদ্ধ করিলেন ।& অনন্তর সেই সমূদয় তৃপমণ্ডগ পয়াগয় প্রা হইলে, 
রাজা বিশাপ স্বয়ং অর্থ; হপ্তে মহীপতি করন্ধমের সমীপন্থ হইলেন এবং তাহার পুরকেও মেটিন 



২৪৪ সার্কগডেয় পুরাণ । 

করিয়া! দিলেন। করদ্ধম ততকর্ৃক সবিশেষ পুজিত হইয়। সম্প্রীতি সহকাক্মে সেই দিশ| সুখে 

বাম করিলেন। 

অনন্তর রাঁঞজা বিশাল স্বীয় কন্তাকে লইয়া, বিবাহার্থ সমুপন্থিত হইলে, বিপ্রর্ষে! অবীক্ষিত 

পিতার সম্মুখে বগিতে লাগিলেন, নৃপ ! আমি ইহাকে অথবা অন্ত কোন রমণীকে পরিগ্রহ করিব 

নাঁ। কেননা, ইহার সমক্ষে আমি শক্র কর্তৃক পরাঞ্জিত হইয়াছি। ' অন্য ব্যক্তিকে এই কন্তা 

সম্প্রদান কর! হউক। এই কন্তা অন্ত কাঁহাকেও বরণ করুক; শঙ্রকর্তৃক যাহার যশ ও বীর্য 

আমার ন্যায় খণ্ডিত ও আপমানও সংঘটিত হয় নাই। যেহেতু, আমি, স্ব ভাবতঃ ছূর্বল। এই অবলার 

যায়, শত্রগণ বর্তৃক পরাজিত হইয়াছি ; অণ্তএব আমার মমুয্যত্বই বা আর কি আছে? ইহার 

সহিত আগার কোন গ্রভেদই নাই। স্ত্রীজাতি দর্ধদাই পরভত্ত্রা এবং পুকষ সর্বদাই স্বাধীনভাব- 

বিশিষ্ট ॥ অতএব যে ধ্যক্তি পরতন্ত্র তাহার আবার মন্ষাত্ব কি? আমি যাহার সম্মুখে শক্র- 

পঙ্গীয় তৃূপগণ কর্তৃক পরাভূত হইয়াছি, তাহাকে আর কি বলিয়া, এই সুখ দেখাইব ? 

রাজপুত্র এইক্ষপ কহিলে, তুপতি বিশাঁগ স্বীয় তনয়াকে কহিলেন, বংদে ! তুমি এই মহাত্মার 

কথ! গুনিলে। অতএব, কল্যাণি! অন্য যাহাঁকে তোমার মন যায়, তাহাকে পতিরূপে বরণ কর। 

আমরা তোমার প্রতি আদরবশত: যাহাঁকে তাহাকে বান প্রদান করিব। অয়ি কচিরাননে ! তুমি 

এই উতয়বিধ মার্গের একতর অবগস্বন কর। | 

কন্ঠ কহিলেন, তাঁত ! ইনি যশ ও বীর্যের হানিজনক সংগ্রামে সম্যগ্ রূপ অনুষ্ঠান করিয়া- 

ছেন। কিন্ত ই্াঁর বিপক্ষপক্ষ অনেকে একত্র মিলিত হইয়া, অসম্যক্ আচরণপুর্বক ইহাকে পরা- 

পিত করিয়াছে । দেখুন, ইনি একাকী, সিংহের ন্যায়, যুদ্ধের জন্য সমাগত বহু লোকের সমক্ষে 

যে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাঁতেই ইহার বিশিষ্টধপ বীর্ষ্য প্রকটীরূত হইয়াছে । ইনি কেবল 

যুদ্ধে রূপে অবস্থিতি করেন নাই; অনেকবার তাহাঁদের সকলকে অয়ও করিয়াছিলেন। ইহা- 

- তেও ইহার বিক্রম প্রকাশিত হইয়াছে । এইরূপে ইনি শৌর্ধ্য ও বিক্রম উভয় গুণেই অকস্কৃত এবং 

ধর্মান্সারে যুদ্ধ করিয়াছেন । কিন্তু সমুদাঁয় নরপতি অধর্ম করিয়া, ইহাকে জয় করিয়াছেন। 

অতএব, এবিষয়ে লঙ্জার বিষয় কি? তাত! আনি ইহীর রূপমাত্রেই লুব্ধচিত্ত হই নাই। 

ই্থীর শৌরধ্য, বিক্রম ও ধৈর্ধ্যও আনার মন হরণ করিয়াছে। অতএব অধিক কথায় প্রয়োজন 

নাই। আপনি মামার জন্ত এই মহান্থভাব নৃপতির নিকট যাজ্কা ককুন। কেননা, ইনি ভিন্ন 

অন্য পতি আমি বরণ করিব না। 
বিশাল কহিলেন, রাঁক্সপূত্র ! আমার কন্তা! যুক্তিসঙ্গ তই বাক্য প্রয়োগ করিলেন এবং তোমার 

ভূল্য কুমারও মহীতলে নাই । তোমার শৌর্যায যেমন অবিসম্থাদী, পরাক্রমও তেমনি সর্বাতি- 

শারী। অতএব, বীর ! মদীয় দুহিতাঁকে পরিগ্রহ করিয়া, আমাদের বংশ পবিত্র কর। 

রাজপুত্র কহিলেন, নৃপ ! আমি ইহাকে এবং অন্য কোন রমণীকেই পরিগ্রহ করিব না। 

মন্ুজেশ্বর ! আমার আত্মাতেই স্ত্রীময়ী বুদ্ধি গ্রাহুহ্ ত হইয়াছে। 

মার্কগডেয় কহিলেন, তখন রাঁঞা করম্বম পুত্রকে বলিতে লাগিলেন, বৎস! এই সুক্র বিশাঁল- 

তনয়া তোগাতেই দৃঢ়দ্ূপে অন্থরাগবত্তী হইয়াছেন । আতএব তুমি ইহাকে গ্রহণ কর। 

রাঁজপুজ্র কহিলেন, তাঁত ! আমি পূর্বে কখন আপনার আজ্ঞাভঙ্গ করি নাই। অতএব, 

আমাকে এরূপ আঁ্ঞা করুন, যাহ! আমি করিতে পারি। 

' মার্কগেয় কছি'লন, রাজপুত্র এইরপেটিনর্ন্ধাতিশয প্রদর্শন বন্ধচিত্ব হইলে, রাজ] বিশালের 

হদয় বাকুলীকৃত হইল । তখন তিনি কন্তাকে কহিলেন, বংসে ! তুমি এই প্রয়োজন হইতে শ্বকীয় 

মনকে বিনিবর্িত কর-।' অগ্য অনেক রাদপুর আছেন । তাহাদের মধো অগ্ততরকে বরণ কর। 

কন্তা কহিলেন, তাঁত! ইনি যদি আঁমাঁকে পরিঞ্ু্ না করেন, তাঁহাহইলে, এই বর প্রার্থনা 

করিতেছি, তপস্তা ভিন্ন অন্ত কেহই এই জন্মে আগার ভর্তা হইবে না । | 
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মার্কেয় কহিলেন, অনন্তর রাজা করম্ধম বিপালের সহিত হর্ধসহকারে তথায় দিনত্রয় অব 

ইতি করিযা, পরে নিজপুরে অভ্যাগত হইলেন। তৎকাণে পিতা ও অন্তান্ত নরপতিগণ বিবিধ 
নদর্শন ও পুরাবৃ্ধ বর্ণনপূর্বক সাম্বনা করিলে, রাজকুমার পুরে প্রভাঁগমন করিলেম। এদিকে 

সই কন্তা স্বকীয় বান্ধবগণ কর্তৃক অনুষ্ঞাত। হইয়া, অরগো গমন ও আহারত্যাগ পূর্যাক পরয 
'বরাগ্য অবলম্বন করিয়া, তপশ্চরণে গ্রবৃত্বা হইলেন। মাঁদত্রয় নিরাহারে অবস্থিতি করাতে, 

নরতিশয় আর্তভাবাপরা, শা ও ধমনীসন্ততা হইয়া উঠিলেন। এইকপে মুমূর্যদশ! উপস্থিত 

[ইলে, তাহার উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া আঙ্গিল। তখন সেই বালিকা দেহত্যাগে কতসন্কম! হইলেন। 

দবগণ তাহাকে আত্মহ্যাগে কৃতবৃদ্ধি জানিয়া, কলে মিপিত হইয়া, দেবদূতকে তার স্তিকে 

পাঠাই দিলেন। দূত তাহার সকাশে সমাগত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, অয় পাধিবাত্মজে! 

দবগণ আমাকে দূতরূপে তোমার নিকট পাঠাইয্াছেন। যাহা করিতে হইবে, শুন। এই শরীয় 

গন্তীব দুল্নভ। ইহা তুমি ত্যাগ করিও না। অয়ি কল্যাণি! তুমি চক্রবর্তীর জননী হইবে। 

নহাঁভাগে ! তোগার পুর অরাতিকুল নির্ঘুূল করিয়া, সপ্তত্বীপা পৃথিবী ভোগ করিবেন। তাহার 

গাঞ্জা অগ্রতিহত হইবে। ভিনি দ্েবগণের পরমশক্র তরুজিৎ ও অয়ঃশস্কৃকে সংহার এবং সমু 

নায় গ্রজাকে ধর্শে সংস্থাপন করিয়া, শ্বকীয় ধর্্মানুসারে অখিল চাতুর্বপেযর় পরিপালন । দন্গ্য, 

এ্নচ্ছ ও অন্ঠান্ত ছুষ্টচিন্তগণের মংহরণ এবং বিশিষ্টদক্ষিণাদানপূর্ব্ক বাজিমেধাদি যট্লহশর যজ্মের 

আহরণ করিবেন । 
মার্কগেয় কহিলেন, রাজনন্দিনী সেই দিবামাল্যানুলেপন অস্তরীক্ষগ্থ দেবদুতকে দর্শন করিয়া, 

বলিতে লাগিলেন, তুমি দেবগণের দূত; সত্যই স্বর্গ হইতে আগিয়াছ, সঙ্গেহ নাই। কিন্তু স্বামী 

ব্যতিরেকে আমার তাদৃশ পুত্র কিরূপে উৎপন্ন হইবে? অবীক্ষিত ভিন্ন অন্ত কেহই এসে 

আঁমার ভর্থা হইবেন না; ইহাই আমি পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমার পিত। 

ও শ্বারীর জনক করদ্ধম বারম্বার অন্থুরোধ এবং আমিও সম্যগ্বিধানে যাক্তা করিয়াছিলাম। 

তথাপি, তিনি আমাকে পরিগ্রহ করিলেন না। ্ 

দেবদুত কহিলেন, মহাভাগে ! তোমায় আর অধিক বণিবার প্রয়োগ নাই। তোমার 

পুপ্র উৎপন্ন হইবে । অতএব তুমি অধর্্ম করিয়া, আত্মাকে ত্যাগ করিও না। এই কাননেই 

অবস্থিতি করিয়া, স্বকীয় এই ক্ষীণ শরীরকে পোষণ কর। তোমার তপঃপ্রভাবে এই সমন্তই 

সর্বাঙ্গ-সুন্দররূপে স্ুমম্পন্ন হইবে। 
মার্কগ্ডেয় কহিলেন, এই বশিয়াই দেবদূত ঘথাগত প্রস্থান করিলেন। রাজনন্দিনীও অনুদিন 

আত্মতন্থ গৌঁধণ করিতে লাগিগেন। 

ইতি অবীক্ষি তচরিতে চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। 

পরি 

পঞ্চবিংশত্যধিকশততনম অধ্যায়। 

মার্কগেয় কৃহলেন, অনস্তর অবীক্ষিতের জননী বীর প্রস্থ বীরা পুণ্যাহে পুত্রকে আহ্বান করিয়া 

কহিলেন, বৎস! আমি তোমার মহাত্মা পিতা কর্তক অমুজাতা! হইয়াছি। ছুষ্ষর কিমিচ্ছিক 

ব্রতের অন্ত উপবাঁদ করিব। এই ব্রত তোঁনার পিতার যেমন আরব, তেমমি তোমার ও 

আমার উতয়েরই সাধ্য। তুমি গ্রতিজা করিলেই, আমি এবিবয়ে পরব! হুইতে পারি । আমি 

ক প্রদান করিব। এই ধন তোমার পিতার আল। 
ভোঁমার পিতার মহাকোষ হইতে অর্থে 

তিনি জাধাকষে এ বিষয়ে অনুমতি করিয়াছেন। এই ব্রত রেশসাধ্য হইলেও, জামার জরত। 



২৪ মার্কগ্রের পুরাণ । 

এক্ষণে তোমার বল পরা ক্রমে ইহা সাধ্যই হউক, আর অপাঁধ্যই হউক অথব| ছুঃখসাঁধাই হউক, 
বদি তুমি এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা কর, তাহাহইলে, আমি এই ব্রশ্চের অনুষ্ঠান করি। অতএব তোঁমার 
মত কি, বল? | 

অবীক্ষিত কহিলেন, 'ধন আমার পিতার আয়ত্ত । তাহাতে আমার স্বামিত্ব নাই । তবে 
আমার শরীর ঘাঁরা যাহা নিশ্শাদয হইবে, তাহা আমি জাপনার আদেশানসায়ে করিব । মাতঃ! 

যাহ। কিছু ধন আছে, সমস্তই পিতার আয়ন্ত। তিনি ধদি আপনাকে অন্থমতি করিয়া থাকেন, 
তাহাহইলে, আপনি নিশ্চিন্ত ও নির্ব্যথা হইয়া, কিমিচ্ছকব্রতে প্রবৃত্বা হউন। 

মার্কপ্ডেয় কহিলেন, তথন সেই রাজমহিষী কিমিচ্ছক ব্রতের জন্য সম্যক রূপে উপবাস রি 

সংযম ও. পরমভক্তি সহকারে বণোক্ক বিধানে কুবেরের, সমুদায় নিধিগণের, নিধিপালবর্ের 
এবং লক্ীর পূজা করিলেন। 

এ সময়ে নীতিশান্ত্রবিশারদ সচিবগণ নির্জনে গৃহমধো আসীন রাজা করন্ধমকে কহিতে 
লাগিলেন, রাঙ্গন! এই পৃথিবী শাসন করিতে করিতে, আপনার শেষ বয়স উপস্থিত হইয়াছে 
এদ্দিকে, আপনার একমাত্র পুত্র অবীক্ষিত দারপরিশ্রহ করেন নাই ; সুতরাং, তিনি নিঃসস্তান 
পরলোক, গমন করিলে, এই পৃথিবী নিশ্চিতই আপনার বিপক্ষপক্ষের অস্কগামিনী হইবেন এবং 
আপনার বংশের ক্ষয় ও তৎসহকাঁরে পিতগণের জলপিগও লোপ পাইবে । এইরূপে ক্রিয়াহানির 

সহিত আপনার স্ুবিপুল শক্রভয় সংঘটিত হইবে। অন্তএব যাহাতে আপনার পুত্র সতত পিতৃ- 
গণের উপকারকল্পে মনোষোঁগী হন. তদন্ুরূপ বিধান করুন । 

মার্কগ্েয় কহিলেন, এ সময়ে জগত'পতি করন্ধম শুনিতে পাইলেন, বীরার পুরোহিত সমাগত 
অর্গীর প্রতি এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, তোমরা কে কি ছুঃপাঁধ্য ইচ্ছা কর ? তোঁমা- 
দের কাহার কি করিতে হইবে? করন্ধমের মহিধী কিমিচ্ছক ব্রতের জন্য উপবাপ করিয়াছেন। 
রাঞ্জপুত্র অবীক্ষিত পুরোহিতের কথা কর্ণগোচর করিয়া, রাঁজদ্বারে সমাগত সমুদয় অর্থীকে 

বলিতে লাগিলেন, আমার এই শরীর দ্বারা কাহার কি কার্ধ্য সাধন হইতে পারে, বল। মদীয় 
মহাভাঁগ! জননী কিমিচ্ছক-ত্রতোঁপবাঁপ করিয়াছেন। অধিগণ ! সকলে শ্রবণ কর । আমি তং- 

কাঁপে প্রতিজ্ঞা করয়াছি। সেইকন্তই এই কিমিচ্ছক ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়াছে । অতএব, তোমরা 
কি ইচ্ছা কর, বল, আমি তাহা দিব। 

মার্কপ্ডেয় কহিলেন, রাজা করন্ধম পুত্রের মুখ হইতে বিগলিত ঈদৃশ বাঁকা আকর্ণন করিয়া, 
তৎক্ষণাৎ তাহাঁর মমীপস্থ' হইয়া কহিলেন, বৎস! আমি এবিষয়ে একজন অর্থ; আনাকে 

আমার অিলধিত বর প্রদান কর। 
অবীক্ষত কহিলেন, তাত ! আপনাকে থাহ! দান করিতে হইবে, তাহা বলুন । সাধ্যই হউক, 

অপাধ্যই হউক, গার হৃঃপাঁধ্যই হউক, অবগ্ঠ তাহা করিব। 
রাঁজা কহিপেন, তৃমি যি সত্যই প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক, কিমিচ্ছক-দাঁন করিবে, তাহাহইলে, 

আমাঁকে আমার ক্রোড়স্থিত পৌন্রের মুখ দর্শন করাও । 
অবীক্ষিত কহিগেন, রাত্বন্! আমি আপনার একমাত্র পুত্র) তাহাতে আবার, ত্রহ্গচর্য 

অবপস্বন করিয়াছি। মামার পুত্র নাই। তবে আমি কিরূপে পৌন্রের মুখ দর্শন করাঁইব? 
রাজ! কহিলেন, তুমি এই যে, ক্রন্ধচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছ, ইহাতে তোমার পাপ হই 

তেছে। অভএব তুমি আত্মাকে মোঁ€ন করিয়া, আমাকে পৌজ্রের মুখ দর্শন করাও । 
'অবীক্ষিত কহিলেন, মহারাজ ! ইহা মামার পক্ষে বিষম হইবে। অতএব অন্য কিছু আ.দশ 

করুন। দেখুন, বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়াতেই, আমি স্ত্রীসস্তোগ ত্যাগ করিয়াছি । অতএব আর 

সত্ীসন্তোগ করিব না. ৮ ন্ | 
কাদা ঝহিলেন, বৈরি গণ যেখানে জর্নেকে একত্র ঙ্গ, যুদ্ধকররে, সেখানে জয়গাঁজ করিয়া 



ষড়বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় । ২৪৭ 
| ১ যদি বৈরাগ্য আশ্রয় কর, তাহাহইলে, তৃমি অপগ্ডিত। অথবা, অধিক ক জন কি? ব্রঙ্গচর্ধ্য পরিত্যাগ কর রিতার কর এবং মাতার ইচ্ছানছপারে আমাকে পৌমূখ 

মার্কখেয় কহিলেন, অবীক্ষিত বারশ্বার এইরূপ বলিলেও, রাজা করন্ধাম যখন আর কিছু প্রার্থনা করিলেন না, তখন তিনি পুনরায় কহিলেন, তাঁত! 'সাপনাকে আমি কিমিচ্ছক দান করিয়া, সন্কটেই পড়িলাম। অতএব আমি পুনরায় লজ্জাত্যাগ করিয়া, দাঁরপরিগ্রহ করিব। আমি স্ত্রীর সমক্ষে পরাজিত ও ধরণীতলে বিনিপাতিত হইয়াছি। পুনরায় সেই স্ত্রী পতি হইবে। ইহা অতীব ছষ্কর। তথাপি, কি করিব? সত্যপাশে বন্ধ হইয়াছি। কত এব যাহা বলিতেছেন, তাহাই করিব। মাপনি নিজ আজ্ঞার ফল ভোগ করুন। 

ইতি অবীক্ষিতচরিত নাম পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্ায়। 

প্রজেক্ট 

ষড়বিংশত,ধিকশততম অধ্যায় । 

মার্ক্েয় কহিলেন, একদা রাঁজনন্দন মবীক্ষিত মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন । বনমধ্যে মৃগ, 
ররাহ ও শার্দুলাঁদি দংষ্টিদিগকে বিদ্ধ করিয়া, বিচরণ করিতে করিতে, সহগা শুনিতে পাইলেন, 
কোন রমণী বারশ্বার তারম্বরে চীৎকার করিয়া, ভয়-গদ্গদ বাক্যে বলিতেছে, আমাকে ত্রাণ 
কর, তাণ কর। বামাকষ্ঠবিনিঃস্ত এই শব শ্রবণ করিয়া, তিনি ভয় নাই, ভয় নাই, বলিতে 
বলিতে, যে স্থান হইতে এ শব আপিতেছিল, তথায় সবেগে অশ্বকে চালাইয়া দিলেন। দুর 
পুভ্র দৃঢ়কেশ এ মানিনীকে আক্রমণ করিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি সেই বিজনবনে এই বপিয়া 
উচ্চৈঃস্বরে চীৎকারপূর্বক ক্রন্দন করিতেছেন, আমি রাঁজ1 করণ্বমের পুত্র পৃথিবীশ্বর ধীমান অধী- 
কিতের ভার্ধ্যা । ছুরাআ্বী অস্থুর আমাকে হরণ করিতেছে । সমুদাঁয় মহীপাল, সমুদয় গন্ধর্ধ ও 

সমুদয় গুহকগণও ধাহার সম্মুখে তিষ্টিতে পারে না, তাঁধার ভার্ধ্যা আমি হতা হইলাম! মৃত্যুর 
্যায় যাহার ক্রোধ ও শক্রের ন্তাঁয় ধাহীর পরাক্রম, আমি সেই করন্ধমপুত্রের ভাধ্যা হইয়া, 
হাতা হইলাম! 

মার্কগেয় কহিলেন, মহীপালপুর অবীক্ষিত শরাঁপন হন্তে এইপ্রকার শ্রবণ করিয়া, চিগ্তা 

করিতে লাগিলেন, এ কি, আমার ভার্য্া এই কাঁননে ? অথবা ইহা কাননবাসী ছষ্টপ্ররতি রাক্ষস- 

গণেরই মায়া । যাহাহউক, আমি যখন আঁপিয়াছি, তখন সমুদয় কারণ অবগত হইব । 
মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনস্তর তিনি বনমধ্যে দ্রুতপদে গমন করিয়া, সেই অতিমনোরমা সর্বা- 

লঙ্কারভৃষিত! কন্তাকে একাকিনী অবলোকন করিলেন। দুর পুত্র দৃঢ়কেশ দণুহন্তে তাহাকে 

গ্রহণ করিয়া.ছ। তিনি তর্লিবন্ধন বারম্বার ত্রাহি ত্রাহি শর্খে চীৎকার করিতেছেন। তদর্পনে 
অবীঞ্ষিত তাহারে ভয় নাই বপিয়া, দুর পুত্রকে কহিলেন, তুমি হত হইলে ! রাজ! করন্ধম এই 
পৃথিবী শাসন করিতেছেন । যাহার প্রতাগে সমুদয় মহীক্ষিতই অবনত হইয়াছেন। অতএব 
কার সাধা, কোনরূপ ছুষ্টতা করিতে পারে ? তিনি বর-কান্ধু'ক গ্রহণ করিয়া, তগায় লমাঁগত 

হলে, তাহাকে দর্শন করিয়া, সেই তৰঙ্গী বারদ্বার কছিতে লাগিলেন, আমাকে এই হরপ 
করিস) পরিজআরাণ করুন। জামি রাজা করদ্ধমের পুত্রবধূ এবং ৪০২০৮ ভারা) সুতরাং আমি 

আনাথার ভ্তায়, আমাকে ববমধো হরণ কারতেছে। 

(৮৯৮-৬৭ রা কন্তান্ঠ কথামতে বিবেচনা! করিতে রা এই ললমা 
কিন্ধূপে জামার ভার্ধ্যা এবং পিতারই বা কিরপে পু্রবধূ? অথবা! এই তস্বীকে অগ্রে উদ্ধার করি। 
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পরে সমুদয় জানিব। ক্ত্রিয়ের! আর্তের পরিআাণহেতুই অস্ত্র ধারণ করেন। অনন্তর বীর অবী- 
ক্ষিত কুদ্ধ হইয়া, সেই অতীব ছুর্মতি দানবকে কহিলেন, এই কন্যাকে ছাড়িয়া দিয়া, প্রাণ লইয়া, 
গমন কর। নতুবা মরিতে হইবে । তথন দাঁনব কন্ঠাকে ছাড়িয়া, দও উত্তোলন করিয়া, অবী- 
ক্িতের অভিষুখে ধাবমাঁন হইল । তিনিও তাহাকে শরবর্ষে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই 
অভিমদাদ্বিত দানব শরসমূহে বার্ধ্যমাঁণ হইয়া, রাঁঞপুজের প্রতি শঙ্কু-শতাবৃত দণ্ড নিক্ষেপ করিণ। 
ঠিনি মাপতননমকালেই শরদমূহে সেই দণ্ড ছেদন করিয়া ফেপিলেন। তখন দানব নিকটস্থ এক 
বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া, যুদ্ধে ব্যবস্থিত হইল এবং রাজপুত্র শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার প্রতি এ বৃক্ষ 
নিক্ষেপ করিল। তিনি কাম্মুক-নিম্ম্ক্ত ভল্লপরম্পরায় তাহাঁও তিল তিল করিয়া ফেপিলেন। 
তদর্শনে দানব তাহার উদ্দেশে শিল1 নিক্ষেপ করিলে, তাহাঁও তৎকর্তৃক লাঘববশে উজ্ঝিত ও ব্যর্থ 
হইয়া, ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে দানব কুপিহ হইয়া, যাহা যাহা নিক্ষেপ করিল, তিনি 
বাণপরম্পরার সহায়তায় অবলীলাক্রমেই তৎদমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তাহার 
দণ্ড বিচ্ছিন্ন ও অন্যান্ত সমুদয় আঘুধও ছিন্নভিন্ন হইলে, সে মুষ্টি উদ্যত করিয়া, সক্রোধে রাজ- 
পুত্রের অতিমুখে ধাবমান হইল। করন্ধমপুক্র রূপ ধাবনপময়েই বেতসপত্র শর দ্বার! তদীয় 
মন্তডক ছেদন করিয়া, ভূমিতে পাতিত করিলেন। সেই দুষ্টচেষ্িত দানব নিহত হইলে, দেবগণ 
সকলে রাজপুত্রকে সাধু সাঁধু বপিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহীরা তাহাকে কহিলেন, তুমি বর 
প্রার্থনা কর। তিনি পিতার প্রিয়কামনা় মহাবীর্যা পুত্র প্রার্থনা করিলেন । এ 

দেবগণ কহিলেন, অনঘ ! তুমি এই যে কন্াকে মোচন করিলে, ইহারই গর্ভে তোমাঁর মহা- 
বল চক্রবর্তী পুত্র সমুৎপন্ন হইবে । 

রাপুত্র কহিলেন, পিতাঁকর্ৃক সত্যপাঁশে বদ্ধ হইয়ই, আমি পুত্রকাঁমনা করিপাম। নতুবা, 
নরপতিগণ কর্তৃক যুদ্ধে নির্জিত হইয়া, আমি দারপরিগ্রহ তাঁগ করিয়াছি । আমি যেমন এ কারণে 
বিশাপতনয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তিনিও তেমনি আমার জন্য আমাভিম্ন অন্ঠ পুরুষের সহবাস 
ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব আমি কিরূপে নিতান্ত নির্দয়হদয় হইয়া, সেই বিশালনন্দিনীকে 
ত্যাগ করিয়া, অন্ত নারী পরিগ্রহ করিব? 

দেবগণ কহিলেন, তুমি সর্বদা ধাহার শ্লীঘ! করিয়া থাক, ইনিই সেই তোমার ভার্যা বিশাল- 
নদ্দিনী। তোমারই জন্য তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহীর গর্ভে তোমার বীরপুত্র জন্মিবে। 
এ পুত্র সপ্তত্বীপের শাসনকর্তা, যজ্ঞ সহশ্রের আহর্তা ও চক্রবর্তী হইবে। 

মার্কগডেয় কহিলেন, দ্বিজ ! দেবগণ করন্ধমের পুত্র অবীক্ষিতকে এইপ্রকার কহিয়া, প্রস্থান 
করিলেন। তখন তিনি পত্বী:ক কহিলেন, ভীরু ! বল, এ কি? পত্বীত্াহাকে বলিতে লাগিলেন, 

আপনি আমাকে ভাগ করিলে, আমি পিতা মাতা প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া, নির্বেদ গ্রস্ত! হইয়া, 

অরণ্য আশ্রয় করিলাঁম। বীর! তখায় তপন্ত| করিয়া, কলেবর ক্ষীণপ্রার় হইলে, আমি উহা 
তাগ করিতে কৃতদন্কল্লা হইলাম। দেবদূত জআদিয়া, নিবারণ করিয়া কহিলেন, তোমার গর্ভে 
মহাবল চক্রবর্তী পুত্র জদ্মিবে। এ পুত্র দেবগণের সন্তোষ সংসাধন ও অন্থুরগণের সংহরণ করিবে। 
এইরূপে দেবগণের আজ্ঞা ক্রমে দেবদূত নিবারণ করিলে, স্বীয় লঙ্গম কামনায় গ্লেহত্াগ করি- 
লাম না। মহাঁভাঁগ! পরশ গঙ্গাহ্দে গ্নান করিতে গিষ্া, অবতরণ করিলে, এক বৃদ্ধ নাগ বল- 
পূর্বক আকর্ষণ করিয়া, আমাকে রগাঁতলে লইয়া গেল। তথায় সহজ সহত্র নাগ স্ব ম্ব পত্রী ও কৃমার- 
গণের নহিত আমার সম্মুখে আমিয়া অবস্থিতি করিল। অনন্তর কেহ আমারে স্তব ও কেহ আমারে 
পৃজা করিতে লাগিল। তদনন্তর'নাগগণ ও তাহাদের পর্ীগণ সবিনয়ে আমার নিকট প্রার্থনা 
করিল, তৃমি আমাদের মকলের প্রতি অগ্ুগ্রহ বিতরণ কর। আমরা অপরাধ করিলে, তোমার পুত্র 
যখন মারতে উদ্যত হইবেন, তখন তুমি তাহাকে নিবারণ করিবে। সর্প সকল তোমার পুত্রের 
নিকট অপরাধী হইবে। অগ্নিবন্ধন তাহাকে তোমায় নিবারণ করিতে হইবে ।. এই অনুগ্রহ 
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বিতরণ কর। আমি, তাহাই হইবে, বগিলে, আমাঁকে দিব্য পাতালভূষণ, উৎকৃষ্ট গন্ধ, বস্ত্র ও 
পুষ্পমমূহে অলঙ্কৃতা করিয়া, সেই বৃদ্ধ নাগ আমাকে এই আলোকে আনয়ন করিল। আমি পূর্বের 
গায়, কাস্তিমতী ও রূপবতী হইয়া উঠিনাম। আমাকে এইরূপ ব্বপান্িতা ও সর্বালারভূষিতা 
দর্শন করিয়া, এই স্বৃছুর্মাতি দূঢ়কেশ হরণ করিবার অভিলাঁষে গ্রহণ করিল। রাজপুত্র! আপ- 
নারই বাহুবলে আমি এ যাত্রা উদ্ধার পাইলাম । অতএব, মহাবাহো ৷ প্রস্প হইয়া, আমাঁফে 
পরিগ্রহ কর। তোমার সমান তুলোকে অন্ত রাজপুত্র নাই, আমি সত্যই বণিতেছি। 

ইতি অবীক্ষিত্রিতে ষড়বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় । 

সপ্তবিংশত/ধিকশততম অধ্যায় । 

মার্কগ্েয় কহিলেন, তিনি, যাহা'র যে ইচ্ছা, তাঁহাকে তাহাই দিব, প্রতিজ্ঞা করাতে, তদীয় 
পিতৃদেব যাহা বপিয়াছিলেন, পরীর উল্লিখিত বাকা শ্রবণপূর্ধক তাহা ম্মরণ করিয়া, তাহার 
জন্ত ভোগত্যাগিনী সেই কণ্তাকে সাঙ্গরাগ চিন্তে বলিতে লাগিলেন, দেখ, আমি সকলকে জয় 
করিয়া তোমাকে লাভ করি। পরে অরাতিগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া, তোমাকে ত্যাগ করিয়াছি, 

এখন কি করিব? 

কন্ঠ! কহিলেন, এই রমণীয় কাননে আমার পাণিগ্রহণ কর। সকামের সহিত সকামার সমা- 
গম সর্বথ| সম্যগ্রূপ সুখশান্তি বিধান করিবে। 

রাজপুত্র কহিলেন, আঁচ্ছা, তাহাই করিব। তোমার মঙ্গললাভ হউক। এবিষয়ে বিবিই 
কারণ। অন্যথা, তুমি বা কোথায়, আর আমি বা কোথায়? উভয়ে সমাগম সম্পন্ন হইল। 

মার্কগেয় কহিলেন, এই সময়ে তুনয়নামক গন্ধন্ম অন্যান্ত গন্ধর্বগণে ও বরাপ্পরাসমূহে 
পরিবুত হইয়া, তথায় সমাগত হইল এবং বলিতে লাগিল, রাজপুত্র ! এই মানিনী আমারই নন্দিনী, 
ইহার নাম ভাঁমিনী। অগন্ত্যের অভিশাপে বিশালের তনয়া হইয়াছেন। ইনি ক্রীড়া করিতে 
করিতে বালম্বভাব বশতঃ অগস্তের রোষ সমুদ্ভাবন করিয়াছিলেন । তন্নিবন্ধন অগন্ত, মান্ুষী 

হইবে, বপিয়া, ইহাকে অভিশপ্ত করেন। আমরা প্রণন্ন করিয়া বণিলাঁম, তগবন্! বাপিকা 

কিছুই জানে না ও বুঝে না। সেইজন্য আপনার নিকট অপরাধিনী হইয়াছে । অতএব প্রসন্ন 

হউন। আমবা গ্রসন্ন করলে, মহানুনি অগন্ত্য কহিলেন, বাপিকা বপিয়াই, আমি সামান্তন্নপ 

শাপপ্রদান করিয়াছি; স্থৃতরাং ইহার অন্গা হইবে না। আমার পুএী এই ভামিনী অগন্ত্যের 

শাঁগে এইরূপে বিশীলের '৬বনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই কারণেই আমি উহার নিমিত্ত এখানে 
আসিগাম। তুমি এই নৃপাত্মঙগা মদীয় আত্মজাকে গ্রহণ কর। হ্হার গর্ভে তোমার টক্রবস্বী 

ত্র উৎপন্ন হইবে । * 
মার্কখেয় কহিলেন, রাঞ্জপুধ অবীক্ষিষ্ঠ এই কথায় সম্মত হইয়া, তাহার পাখিগ্রহণ করিলেন। 

তুর যথাবিধি তাহাদের বৈবাহিক হোম করিলেন। দেব ও গম্বর্কগণ এ সময়ে গান 'করিতে 

লাগিলেন। অপ্রারা নৃত্য আর্ত করিলেন। মেখ দকল পুষ্পবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। দেববাদ্য 
সকল বাধরিয়া উঠিগ। সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলের ত্রাণকর্তার জননী সেই কণ্ঠার সহিত বিবাহে রাজ- 

কুমার অধীক্ষিত সম্মিলিত হইগে, এরূপ ঘটন! সকল সংঘটিত হইল। অনস্তর তাহারা সকলে 

মহাত্ম। তুনয়ের সহিত গন্ধবর্বলোকে গমন করিলে, অবীক্ষিতও পত্বীর সহিত তথায় সমাগত হই 

পেন। তথায় গমন করিয়া, তিনি দেই ভামিনীর সহবাসে যেক্ধপ আমোদ অনুভব করিতে 

৩ 



২৫5 মার্কগ্ডেয় পুরাণ । 

ফাগিলেন, ভামিনীও ভোঁগসমৃদ্ধিপমন্থিতা হইয়া, তজপ তরীয় সংসর্গে আহ্লাদিতা হইলেন । 
সাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া, কখন অতিরমধীয় নগরোপবনে ও কখন বা উপপর্বতে বিবিধ 
আমোদ আহ্লাদে বিচরণ করিতে লাঁগিলেন। কখন হংসসারসশোভিত নদীপুপিনে, কথন 
ভবনাস্তে অতিশোভন প্রাসাদে এবং ফথন বা! অগ্ান্ত রমণীয় বিহারগ্রদেশসমূহে অহ্সিশ বিহার 
কারতে প্রবৃত্ত হইলেন। মুনি, গন্ধরর্ব ও কিম্নরগণ সকলে তথায় তাহাদের ভক্ষ্য, অন্গলেপন, বন্ত, 
মাল্য ও পানাদি আহরণ করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে সেই দুর্লভ গন্ধব্বলোঁকে ভামিনীর সহিত বিহার করিতে করিতে, তাঁহার এক পুর 
জন্মিল। সই মহাঁবীর্যয পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, গন্ধর্ধের। মহোঁৎসবে প্রবৃত্ত হইল। কেহ গান 

করিতে লাগিল ; কেহ মৃদঙ্গ, পটহ ও আনক সকল বাঁদনে প্রবৃত্ত হইল; কেহ বেধু ও বীণাদদি 
বাঞজাইতে আরম্ভ করিল। অগ্মরোগণ অনেকে একত্র হইয়! নৃত্য করিতে লাগিল; মেঘ সকল 
পুষ্পবৃষ্টিনহকারে মৃদুনিস্বনে গর্জন আরম্ত করিল। তাদৃশ কোগাঁহল প্রবস্তিত হইলে, তুনয় 

. স্মরণ করিমাত্র, তুম্বুরু সমাগত হইয়া, বালকের জাতকর্্ বিনিম্পাদন করিলেন। দেবগণ তথায় 
সমাগত হইলেন নির্শলম্ব ভাঁব দেবর্ষিগণও আগমন করিলেন ) পাঁতাঁল হইতে শেষ, বাস্ুকি ও 
তক্ষক প্রভৃতি পন্নগেন্দ্রগণও সমবেত হইলেন। দ্বিজোত্বম ! দেব ও অস্থরগণের মধ্যে ষাহার! 

গ্রধান এবং ক্ষ ও গুহকগণের মধ্যে ষাহার। অগ্রণী, তাঁহারাঁও সকলে আদিলেন। তদ্ব্য তীত, 
অরুদ্গণও তথায় পদার্পণ করিলেন । 

এইরূপে অশেষ খষি, দেব, দাঁনব, পন্নগ ও মুনিগণ আগমন করিলে, গন্ধবর্গণেরুঁসেই মহা- 
পুর আকুল হইয়া উঠিগ। অনন্তর তনুর জাতকম্মীি ক্রিয়া সমাধান করিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে জ্তব 
করত মেই বালকের স্বস্তযয়ন করিতে লাগিলেন, তুমি মহাঁবল, মহাবীর্ধ্য ও মহাবাহু বক্রবর্তী 
হইয়!, বহুকাল অখণ্ড মেদিনীমণ্ডগের আধিপত্য কর। ইন্ত্রপ্রমুখ এই লোঁকপাপবর্গ এবং এই 
ধধিগণ সকলেই তোমার স্বপ্তি বিধান ও অরাতিগণের বিনাশপাঁধন বীর্ধ্য সমাধান কর'ন। মরুৎ 
তোমার মঙ্গল করুন। পুর্ব মরুৎ ধুপিরাশি উখত না করিয়া, তোমার কল্যাণকল্পে প্রবাহিত 
হউন। দক্ষিণ মরুৎ অক্ষীণ ও নির্মল হইয়া, তোমার সপক্ষে অবস্থিতি করুন। পশ্চিম মরুৎ 
তোমাক উত্কষ্ট বীর্ধ্য গ্রদান করুন। উত্তর মরুৎ তোগার বিশিষ্টরূপ বল আঁধান করুন। 

এই রূপে স্বস্তযয়ন সমাহিত হইলে, অশরীরিণী বাণী বলিতে লাগিলেন, ভোমাঁর গুরু বারম্বার 
তোমার উদ্দেশে মরুতশব্ব প্রয়োগ করিলেন। এইজন্য এই বালক পৃথিবীতে মকত্ত নামে বিখ্যাত 
হইবেন। পৃথিবীস্থ সমস্ত রাঁজাই ইহার আঁ্ঞাবশীভূত হইবেন। ইনি সমস্ত ক্ষিতিপতিগণের 
ূর্ঘন্তপদ অধিকার এবং মহাবীর্য্যবিশিষ্ট চক্রবর্তী হইয়া, সপ্তদ্বীপবতী বন্থমতীকে আক্র মণপূর্ববক 
ভোগ করিবেন । কেহই ইহাকে প্রতিহত করিতে পাঁরিবে না। ইনি সমুদায় নরপতিগণের 
ও সমস্ত যাঁগশীলবর্গের প্রধান হইবেন এবং সমুদয় রাজগণমধ্যে শৌধ্যে ও বীর্য্যে আধিক্য 
লাভ করিবেন। 

মার্কগেয় কহিলেন, এবিধ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া, তথায় সমবেত বিপ্র ও গন্ধর্ধগণ সকলে 
বং তীয় পিত! মাতা উভয়েই পরম সস্তোধ লাভ করিলেন। 

ইতি মরুত্তের জন্মকথা নাঁম প্বিংশত্যাধিকপততম অধ্যায় 

আরতি 



অক্টীবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় । 

মার্কণডেয় কহিলেন, অনন্তর রাজপুল অবীক্ষিঠ আপনার পুত্র ও কলত্র সমভিব্যাহারে, লই) 
রে গমন কিলেন। গন্ধর্বগণ পদক্রজে তাহার অনুগামী হইল। তিনি পিতৃভবন প্রাপ্ত হইয়া, 

নার সহকারে তদীয় চরণ ধন] করিপেন। সেই হীমতী কৃণাঙ্গী রাজনন্দিনীও গাহার পাদ- 

য়ে গ্রণতা হইলেন। অনস্তব অধীর্ষ£ আপনার বালক পুত্রকে গ্রহণ করিয়া, ধন্মাসনে অধি- 

ঢু পিত1 করন্ধমকে সমুদয় রাজগণ মধ্যে বলিতে লাগিলেন, আমি পুর্বে জননীর নিমিত্ব কিমি 

$ক-ব্রতে আপনার নিকট যে প্রতিপ্তা কবিয়ািলাম, তদ্বগ্ুমারে এই পৌধকে ক্রোড়ে লইয়া, 

হার মুখদর্ণন করুন। এই বলিয়া পিতার উৎসগ্গে পুত্রকে ন্যস্ত করিয়া, তাহার গোচরে যথ|- 
ত্ত মমুদয় নিবেদন করিলেন।. রাজ! করন্ধম পৌত্রকে আলিঙ্গন করিয়া, আনন্দাশ্রসলিলে 

সাবিল লোচন হইয়া, আমিই ভাগ্যশালী, এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ সহকারে আত্মাকে পুনঃ 

পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর তিনি আনন্দতরে অন্ত গ্রয়োজন বিশ্ব হইয়া, সমুপাগ গন্ধর্বদিগকে সম্যগব্পে 

সর্থযাদি ঘ্বাব। সম্মানিত করিলেন । এ সময়ে পুবমধ্যে গ্রত্যেক পুরবামী স্বন্ব গৃহে এই বলিয়। 

মহা আনজ্দ প্রবৃন্ধ হইল, যে, আগাদেব রক্ষাকর্তার সন্ততি সমূৎপন্ন হইয়াছে। অতিচার্বঙগী 

বলাসিনী রমণীর! সেই হৃষ্টপৃ্ট পুর মধো গীত-বাঁদানহকাঁরে উত্কৃষ্ট বিধানে নৃন্য করিতে লাগিল। 

রাজ] হৃষ্ট চিত্তে প্রধান প্রধান ত্রাঙ্মণদিগকে রাশি রাশি ধন, রত্ধ, বগ্্, অলঙ্কার ও গোমকল 

গ্রদ্নন করিলেন । 
অনন্তর সেই বালক, শুর্ুপক্ষে শশীর ন্ট, বদ্িত হয়া, পিতৃগংণর প্রীতি সম্পাদন ৪ লোক 

সকলের অনুরাগ আকর্ষণ করিলেন। মুনে! ঠিনি গ্রথমে আচাধ্যগণের নিকট বেদ সমুদয়, 

গরে অশেষ শান্তর ও ধনুর্ষেদ শিক্ষা করিলেন। অনস্কর তিনি যখন শ্রমজয় সহকারে খঙ্জা- 

কান্মুকচাশনায় ও অগ্যাগ্ত শন্্রমূহে কতোন্োগ হঈলেনঃ তখন বিনয়াবনত ও প্রীঠিপরায়ণ 

হয়া, ভৃগুবংণীয় ভাবের নিকট আল্্র সকল গ্রগণ করিলেন। এইরূপে তিনি সমুদয় ধনুর্বোদের 

পারগ ও সমুদয় বিদ্যায় বিশেষ গারদদী হইয়া উঠিলেন। তীহা অপেক্ষা সকল ব্ষিয়ে আর 

হ্ রহিল না। - 

রঃ ৮৯ ৫ বিশালও স্বীয় ছুহিত'র এই মমুদয় বার্তা ও দৌহিত্রের যোগ্যতা উপণন্ধি 

করিয়া, হর্ধবশে অবশচিত্ত হইলেন। রাজা কবন্ধগ পৌজেব সুখ দর্শন, অনেক যপ্র নিপ্পাদন, 

আর্থপিগকে রাশি রাশি দান, সমুদয় ক্রিয়া সম্পাদন, ধগ্ানুপারে পাতিনা দা ৪ 

দিগকে পরাজয় করিয়া, ভতমনোরথ হইয়া, অরণ্যগমনমাণসে অবীক্ষিতকে কহিতে লাগলেন, 

ঁ | বলতে কি, আমি কৃতকৃত্য 
বম! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। বনে যাইব ) ভুমি রাজা গ্রহণ কর শিরা 

হইয়াছি। তোমার অভিষেচন ব্যতিরেকে টা রঃ রর টি নাহ। ॥ 

, সর্বতোভাবে সুশামিত এই রাজ্য র 
ডি ইন অরণাগমনে অভিথাবী হইয়াছিলেন। এইগন্ত পিতা এইরূপ 

আঁদেশ করিলে, তাঁহাকে গ্রশ্রয়াবনত হইয়া কছিতে লাগিলেন, তাঁত! আমি পৃথিবী পরি 
ক 

পালন করিব না। আমার মন হইতে লঙ্কা এখনও যায় নাই। অতএব আপনি অন্ত কাহাও 
ব্যা' 

রাজ্যে নিয়োজিত করুন৷ দেখুন, আমি বন্দী হইয়াছিলীম। আপনিই বড ্  রঃ 

চেন। আমি স্বকীয় বীর্য্য উদ্ধার পাই নাই) সুতরাং, আমার ৪ কত, রা 

পৌরুধ ন| রহিণ, তাহা হইলে, কিন্টপে পৃথিবী শাগন করিব? কেননা, যাহ 



২৫২ মাকণ্ডেয় পুরাণ | 

আছে, তাহারাই পৃথিবী পালন করিয়া থাকে । অধিক কি, আমি যখন আত্মাকে পালন করিতে 

পারিপাম না, তখন কিরূপে পৃথিবীপালনে সমর্থ হইব? মতএব অগ্ত্র রাজ্য নিক্ষেপ করুন। 
মন্ত্রী, অথবা আপনার নমানধঙ্-বিশিষ্ট পুরুষ, কিন্বা! অন্য ফোন বাক্তি যাহার কেহই বিরোধী 
নাই, ইহাদের অন্যতরকে রাজ্য দিন। আপনার আত্মা সর্বথ। মোহের অবিষরীতৃত। সেই- 

জন্য আমাঁকে বন্ধন হইতে মোচন করিয়াছেন । ভাবিয়। দেখিলে, আমি সর্বথ। স্্রীৰাতির সমান। 

অতএব কিরূপে মহীপতি হইব? 

পিতা কছিলেন, পিত। যেমন পুজ্রের ভিন্ন নহেন, পুত্রও তেমনি পিতার সমান। তোমাকে 
অন্য কেহুমুক্ত করেনাই; স্বয়ং পিতাই তোমাকে মোচন করিয়াছেন। 

পুত্র কহিলেন, নরেশ্বর! আমি আর হৃদয়কে ফিরাইতে পারিব না। আপনি আমাকে মুক্ত 
করিয়াছেন । এই কারণে আমার হৃদয়ে অতিমাত্র লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে । বঙ্গিতে কি, পিতার 
উপার্জিত অর্থ ভোগ করে; অথব! পিত। কর্তৃক কৃচ্ছ হইতে মুক্ত হইয়। থাকে; অথবা পিশার 

নামেই লোক-সমাঁজে পরিচিত হয়, এরূপ ব্যক্তি যেন আমানের বংশে না থাকে বা! না জন্মে। 

যাহার! স্বয়ং অর্থ উপার্জন করে, যাহার! স্বয়ং খ্যাত্তি সঞ্চয় করিয়া থাকে, যাহার। স্বয়ং কৃচ্ছ, 
হইতে নিস্তীর্ণ হয়, তাহাদের যে গতি হইয়া থাকে, আমারও যেন সেই গতি হয়। 

মার্কগেয় কহিলেন, মুনে! পিতা বারম্বার বলিলেও, অবীক্ষিভ যখন এরূপ উত্তর করলেন, 
তখন তাহার পুত্র মরুত্তকেই রাজ্যে রাজা করা হইল। মরুভ্র পিতার অনুজ্ঞান্থসারে পিতামহ 

হইতে রাগ্য প্রাপ্ধ হইয়া, সুহদগণের আনন্দ উপপাদ্দিত করিয়া, সম্যগ্রূপে শাঙ্গিন করিতে 
লাগিলেন। তখন রাজ! করন্ধম পত্বীকে লইয়া, কায মনবাঁকা সংযত করিয়া, তপশ্চরণার্থ বনে 

গমন করিলেন। তথায় বর্ষসহত্র স্থৃহৃশ্চর শুপন্তা করিয়া, কলেবর-পরিহারপুরঃসর ইন্দ্র 

সলোকতা প্রাপ্ত হইলেন । তদীয় সহধর্শিণী বীর! স্বর্গপ্রাপ মহাম্ম স্বামীর সলোকন্ত। কামনায় 
ভার্গবের আশ্রম আশ্রয়, ফলমূল মাত্র আহার, দ্বিজাতিপত্ীগণের মধ্যে অবস্থান ও দ্বিজগণের 
শুত্বষায় তপরত1 নিয়োগপূর্বক জটিল! ও মলপক্কিলা হইয়', শত বৎসর তপস্তা করিলেন। 

ইতি মরুত্তাভিষেক নাম অষ্টাবিংশত্যধিকশভতম অধ্যায়। 
সি 

১৫ 

একোনভ্রিংশদধিকশততম অধ্যাঁয়। 

ক্রো্টকি কহিলেন, ভগবন্! আপনি করন্ধম ও অবীক্ষিত উভয়েরই চরিত্র বিস্তারপূর্ব্ক 
আমার নিকট কীর্তন করিলেন। এক্ষণে অবীক্ষিতনন্দন মহায়া মরুত্তের চরিত্রশ্রবণে অভিলাষ 
হইয়াছে। শুনিয়াছি, রাজ! মরুত্ত স্বকীয় সাধুচরিতে নকলকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি 
যেমন বক্ররবর্তী, মহাভাগ, শূর, কান্ত, মহামতি, ধণ্মজ্ঞ ও ধর্মকৃৎ সেইরূপ সম্যগৃকপে পৃথিবী 
পালন করিয়াছিলেন। 

মা্ীগুয় কহিলেন, মরুত্ত পিতার আজ্তাচুীরে পিতামছের নিকট রাজ্য গ্রাপ্ত হয়া, ওরস 
পুত্রকে পিতার ন্যায়, গ্রজাদিগকে ধর্দতঃ পালন ও বিশিষ্ট বিধানে দক্ষিণাদানপূর্ববক যথাবিধানে 
ভুরি ভূরি যক্ত করিয়াছিলেন। তত্তৎ যজ্ে খত্বিক ও পুরোহিতগণ যেরূপ আদেশ করেন, তাহাতে 

তিনি রতচিত্ত হইয়াছিলেন। সপ্তত্বীপের কোথাও তাহার চক্র প্রতিহত এবং তাহার গতিও 
আকাশ পাতাল ও জলাদি কুত্রাপি ব্যবচ্ছিন্ন হইত না। বিগ্র! তিনি ধন প্রাণ্ড ও যথাবৎ স্বক্রির|- 
পরার়ণ হইয়া, মহাযজ্ সকল নিশ্পাদন করিয়া, ইন্দ্র গ্রমুখ 'সমরগপের যান করিয়াছিলেন। 
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অন্তাপ্ত বর্ণ সল্প তাহীর নিকট ধনলাভপূর্ববক স্বস্থ কর্মে অতন্ত্রিত হুইয়া, ই্টাপূর্তা দি ক্রিয়া- 
কলাপের অনুষ্ঠান করিত। দ্বিজসত্ম! পৃথিবী মহাত্ব। মকুত্ত কর্তৃক পরিপালিতা হইয়া, দেবগণে- রও সহিহ স্পর্দ। করিতেন তিনি যজ্ঞ করিয়া, কেবল রাঞ্জাদিগকেই অতিক্রম করেম নাই; শত 
যক্সের অনুষ্ঠান করিয়া, দেবরাঞ্কেও পরাহত করিয়াছিলেন। স্বয়ং অঙ্গিরার পুত্র ও বৃহস্পতির 
ভ্রাতা, তপোনিধি মহাত্ম। সম্বর্ত তাহার খত্বিক। ন্থুরগণের সেবিভ মুগ্ধবান্জনামে যে স্থবর্ণময় 
পর্বত আছে রাজ! মরুত্ তাহার শৃঙ্গ পাতিত করিয়া, যন্তার্থ আহরণ করেন । যজ্জের যাবতীয় 
ভূমিভাগাদি তাহাতেই রচিত ও প্রামাদ সকল তপোবলে একমান্র কাঞ্চনেরই কর! হইয়াছিল। 
খষিগণ সকলে বক্ষামাণ বাক্যে রাঙ্গা মরুত্তের চরিত্রসন্স্থে গাথাসমূহ গান ও সর্বদা অধ্যয়ন 
করিয়! থাকেন, রাজা মরুত্বের সমান যজমান পৃথিবীতে হয় নাই। যাহার যজ্জে সদঃ সমস্ত ও 
প্রাসাদসমূহ কাঞ্চনময় ছিল। ইন্তর বাহার সোমরস পান ও ব্রাঙ্মণেরা দক্ষিণা গ্র্থণ করিয়া, মত্ত 
হইয়া গিয়াছিলেন। ইন্্রাদি প্রধান এরধাণ অমরবর্গ যাহার যল্তে ব্রাহ্মণগণের পরিবেষ্ট হইয়।- 
ছিলেন। ব্রাহ্মণের! মরুত্তের ন্যায়, আর কাহার যল্জের রত্বপূর্ণ গৃহ সকলে সমুদয় স্বর্ণ ত্যাগ 
করিয়াছিলেন? ভাইর যঞ্রে প্রাসাদাদি সমস্তই একমাত্র শ্বর্ণে নিম্মীণ করা হয়। তিন বর্ণই 
তৎসমস্ত লাভ করিয়াছিল। আর কাহার! এরূপ দান করিতে পারে 1 তিনি দান করিয়া, যে 
সকল শিষ্ট লোকের মনোরথ পূর্ণ করেন, তারার দেশে দেশে পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিল। 

এইরূপে তিনি সম্যক্ বিধানে গ্রজাপালনপুরঃসর রাজ্যশাননে প্রবৃত্ত হইলে, কোন তপস্থী 
আদিয়া» তাহারে বলিতে লাগিলেন, নরেশ্বর! তাপসমগুলী মদদোন্মত্ত উরগগণ কর্তৃক বিষাভি- 

ভূত হইয়াছেন, দর্শন করিয়!, ভবদীয় পিতামহী বলিয়া দিয়াছেন, তোমার পিতামহ সম্যগ্রূপে 
পৃথিবী পালন করিয়াছেন । আমি তপশ্চরণে সংসক্ত1 হইয়া, ওুর্ধের আশ্রমে অবস্থিতি করি- 
তেছি। তুমি যে রাজ্যশাসনে সমর্থ নহ, তাহা! আমার প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে । কেননা, 
তোমার পিতামহের ও পূর্বপুরুষগণের অধিকারে যাহা ঘটে নাই, তোমার শাঁসনে তাহা হইতেছে। 
তুমি নিশ্চয়ই ভোগন্থথে আসক্ত অথবা ইন্দ্রিয় সকলের বশীভূত হয়া এবং তোমার চাররূপ 
চক্ষুরও অন্ধত্ত| ঘটয়াছে। সেইজন্ তুমি প্রজাগণের ভদ্রাভদ্র অবগত নহ। দংশশীল ভৃঙ্ঙ্গগণ 
পাতাল হইতে সমাগত হইয়!, সপ্ত মুনিপুভ্রকে দংশন ) স্বেদ, মূত্র ও পুরীষত্যাগপূর্বাক জলাশয় 
সকল দূষিত এবং অনলে আহুত হবিও এঁরূপে নষ্ট করিয়াছে । অপরাধ হইয়াছে, মনে করিয়! 
নাগগণের উদ্দেশে পূজ| দেওয়া হইয়াছে। এই সকল খষি সর্প সকলকে অনায়াসেই ভ্ম করিতে 
গারেন। কিন্তু এই বিষয়ে ইহাদের অধিকার নাই; তুমিই এতৎসম্বন্ধে অধিকারবান্। নৃপ! 
ধতদিন না মন্তকে অভিষেকসপিল নিপতিত হয়, ততদিন রাজার] ভোগন্থে মত্ত হইতে 
পারেন। কাহারা আমার মিত্র, কেহই বা আমার শত্রু, শক্রর বলইব| কীদৃশ, আমি বা কে, 
কোন্ কোন্ মন্ত্রী ও কোন্ কোন্ রাজারাই বা মামার পক্ষে আছেন) আমার সমস্ত অধিকার 
বানগরমধ্যে কোন্ ব্যক্তিই ব1 সম্যগ্বিধানে আমার প্রতি বির ; শত্রগণ কোন্ ব্যক্তরই 
বা! ভেদসাধন করিয়াছে; কোন্ বাক্তিই ব! ধর্মকর্ম আশ্রয়পূর্ববক যথাবিধানে সংসারযাত্রা নির্বাহ 

করিতেছে, কাহার দণ্ড ও কাহারই ব| পালন কর! কর্তব্য, কাহাদ্দিগকে ই ব আমার বিশেষরপে 

তত্বাবধান ব| লক্ষ্য রাখ! সর্বতোঁভাবে বিধেয়; দেশকালদৃষ্টির বশবর্তী হইয়া, সন্ধিতোন্তীয়ে এই 
সকল বিষয় সতত আলোচনা করা রাজার অনন্ত কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত। তত্িন্ন, রাজ অন্ত 
চরগণের অজ্ঞাত চার সকল নিয়োগ করিবেন। মন্ত্রিপ্রভৃতি সকল বিষয়েই এরূপে চর সম্প্রধান 

করা কর্তব্য। রাজ! দিন রাতি কেবল এই নকল কার্যে নিবিষ্ট হইয়া, যাঁপন করিবেন। কখন 
ভোগপরায়ণ হইবেন না। মহীপতে! রাজাদিগের শরীরধারণ তোগেক্স জন্ত নহে) নিরতিশয় 
কেশ শ্বীকারপুর্ববক পৃথিবী ও স্বকীয় ধর্মপাঁণন জঙ্গই কল্গিত হইয়াছে। সমাকৃরপে পৃথিবী 



২৫৪ সার্কগের পুরাণ | 

ও ন্বধর্ম্মে রপালন করিয়া, রাঁজাদিগের ইহলোকে যেমন মহাকেশ ষজ্ঘটিত হু, ত্বর্গে সেইরূপ 
পরম অক্ষয় সখ প্রাপ্ধি হইয়া থাকে । অতএব নরেশ্বর ! তৃমি ইহা বিশেষকপে বুঝিয়া, ভোগস্থথ 
পরিহার করিয়া, পৃথিবীর পালনার্থ ক্লেশশ্বীক।রে প্রবৃত্ত হও। তোমার শাসনে খধিগণের এই 
যে তুজনঙ্গহেতুক মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে, ভূমি চারান্ধ বলিয়া! তাহ! জানিতেছ না। এ ৰিষয়ে 
আর অধিক বলিয় কি হইবে? ছুষ্টগণের দণ্ড ও শিষ্টগণের পালন কর।. তাঁহ। হইলে, ঘড় ভাগ 
প্রাণ্ত হইবে। আর যদি রক্ষা না কর, তাহ! হইলে, ছুষ্টের! অবিনয়বশে ষে সমস্ত পাপ করিবে, 
তোমাকে তাহ! ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই । অতএব যাহ! ইচ্ছা, তাহাই কর। আমি 
তোমার পিতামহী। এইজন্তই এই সকল বলিলাম । এক্ষণে এরূপ স্থলে যাহ। তোমার অভিরুচি 
হয়, তাহ কর। 

ইতি মরুত্তচরিত নাম একোনত্রিংশদধিকশ ততম অধ্যায়। 

ভ্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। 

মার্কগ্য় কহিলেন, তাপসের এই বাক্য গুনিয়, রাজ! মকুত্ত লজ্জাপর হইয়া, চাঁরান্ধ আঁমাঁকে 

ধিক! এইপ্রকার কহিয়া, নিশ্বা ত্যাগ করিয়], শরাসন গ্রহণ ও ত্রিত পদে ওর্ধের আশ্রমপদে 

গমনপূর্বক পিতাঁমহীর পর্দে নতমস্তকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁপদদ্দিগের সকলকে 
যথাবিধি বন্দনা! করিলে, ভাহারা আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক তাহার স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তৎপরে তিনি সর্পদষ্ট সপ্ত খণ্ষকুমারকে দর্শন করিয়া, মুনিগণের সমক্ষে বাঁরম্বার আপনার নিন্দা 
করিয়া, কহিতে লাগিলেন, ছুষ্ট ভূজঙ্গ সকল মদীয় বীর্ষ্যের অবমানন1 করিয়া, ব্রা্ষণগণের 
শক্রহা করিতে আরন্ত করিয়াছে । অদ্য আমি তাহাদের যাহ। করিব, দেবাশ্থরমানুষসমেত 

সমুদয় সংসার তাহ! দর্শন করুক । 
মার্কগেয় কহিলেন, এই বঙিয়াই তিনি রোঁষাবিষ্ট হইয়া, পাতাল ও পৃথিবী বিহারী সমস্ত 

নাগগণের বিনাশার্থ সন্বর্তক অন্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাস্ত্রের তেজে সমুদয় নাগলোক 

দহামান হইয়|, সমন্ততঃ সহন! জলিয়া উঠিল । কিছুতেই তাহার নিবারণ হইল ন|। সেই অস্ত্রকৃত 
সম্ভ্রম উপস্থিত হইলে, নাগগণ সকলেই, হা তাত! হ! মাত! হা! বত্স। বলিয়া, তুমুল হাহাকার 

করিয়া উঠিল। কাহার পুচ্ছাগ্র ও কাহারও বা ফণমণ্ডল জলিতে লাগিল। তদবস্থায় নাগ সকল 
বন্ত্র ও অলঙ্কারাদি গ্যাগ ও পাতাঁল পরিহার করিয়া, শ্বশ্ব স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, মরুত্তের জননী 

ভাঁমিনীর শরণাপন্ন হইল। তিনি পূর্বে তাহাদিগকে অভয় দিয়াছিলেন। উরগগণ সকলে ভয়া- 

তুর হুইয়!, তাহার সমীপে আগমন ও প্রণাম করিয়া, গদ্গদ্দ বাক্যে কহিতে লাগিল, আমরা 

পূর্বে রমাতলে আপনাকে প্রণাম ও অভ্যচ্চন! করিয়া, যাহা বলিয়াছিলীম, ম্মরণ করুন| তাহার 

কালও উপস্থিত হইয়াছে । অজি বীরপ্রসবিনি ! আমাদিগকে রক্ষা করুন। রাঞ্জি! আপনার 

পুজবেঙগনিবারণ করুন। ব্বামাদের সকালর গ্রাণরক্ষ। হউক । অন্ত্রানলে সমুদয় নাগলোক দহমান 

হইতেছে। আপনার তনয় কর্তৃক আমরা এইরপে নিন্নতিশয় দহামান হষ্টয়া উঠিয়াছি। আপনি 
ভিন্ন আমাদের আর রক্ষধর স্থান নাই । অতএব যশছ্িনি ! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন, সেই সাধবী ভামিনী তাহাদের এই কথ শুনিয়া, তাঁহার। আদিতে যাহা 

বলিয়াছিল, তাহা বিশেষরূণে ল্মরণ করিয়া, সম্ত্রমপহকারে শ্বামীকে বলিতে লাগিলেন, পাভালে 

ভূজঙ্গমগণ অভ্যর্থন। করিয়া, আষার পুজের উদ্দেশে পুর্বে যাহা বলিয়াছিল, আমি জাঁপনাকে 



একব্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ূ ২৫৫ 
ও তাহাকে কহিয়াছি। সেই নাগগণ পুত্রের তেজে দহমান হইয়া, ভয় ্ রযুক এখানে এই আসি- মাছে এবং আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছে । যেহেতু, আমি ইহাদিগকে অভ প্রদান করিয়া- ছিলাম। আপনার সহিত আমার ধর্দ্চরণে পার্থক্য নাই; সুতরাং, আমার যখন ইহারা শরণা- গল্প হইয়াছে, তখন আপনারও শরণ লইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই কারণে আমিও আপনার শরণাঁধিনী হইলাম । অতএব পুক্র মরুত্তকে নিবারণ করুন। আপনি ধলিলে ও আমি অভ্যর্থন। করিলে, মরুত্ত অবস্ত নিবৃত্ব-হইবে। 

অবীক্ষিত কহিলেন, গুরুতর অপরাধবশই মরুত্ত এইরূপ নিয়মপূর্বক ক্রোধের বশীভূত হই- যাছে। স্তরা, তাঁহার এই ক্রোধের শান্তি করা সহজ হইবে, বোধ হইতেছে না। নাগগণ কহিলেন, রাজন! আমরা আপনার শরপাগত হইয়াছি। অতএব প্রসন্ন হউন। 
ক্ষঞ্িয়েরা আর্তের পরিত্রাণ জন্যই অস্ত্র ধারণ করেন। 

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাঁযশা অবীক্ষিত শরণার্থী নাগগণের এই কথ। শুনিয়া ও পত্ভীকর্তৃক অভাধিত হইয়া, বলিতে লাগিলেন, ভদ্রে! আমি সত্বরে গমন করিয়া, তোমার পুক্রকে বলিব, 
নাগগণের পরিত্রাণ করিতে হইবে । শরণাগতের প্রত্যাধ্যান করা বর্তবা নছে। যদি মরুত্ 
এই কথায় শস্ত্র সংহরণ ন! করে, তাহাহইলে, আমাকে অস্ত্র ধারা তর্দীয় অন্ত্রের গ্ররতিষেধ 
করিতে হইবে। 

মার্কগডেয় কহিলেন, অনঞর ক্ষত্রিয়োত্তম অবীক্ষিত ধন্ুগ্রহণপূর্ববক ত্বরা্থিত হইয়া, ভার্ধযার 
সহিত ভার্গবের আশ্রমে গমন করিলেন। 

ইতি মরুত্তটরিত নাম ত্রিংশদবিকশততম অধ্যায়। 

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । 

মার্কগ্েয় কইলেন, রাজ] গিগ্না দেখিলেন, তদীয় পুত্র বর-কান্মুক গ্রহণ করিয়া, তাহাতে 

সেই প্রচণ্ড অস্ত্র যোজন করিয্লাছেন। অস্ত্রের শিখায় দিগন্তর ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং উহ অখিল 
ভূতল প্রদীপিত করিয়া, মহাবহ্ছি উদদিগিরণ করিতেছে । তিনি আরও দেখিলেন, এ অস্ত্র যেমন 
ঘোরভীষণ, সেইরূপ, ভাঁহা সহা কর! কাহারও সাধ্য নহে। উহ! পাভালে প্রবেশ করিয়াছে। 

তিনি পুত্রকে ভ্রকুটি-কুটিলানন দর্শন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, মরুত্ব! অস্ত্র উপসংহার কর। 
ক্রোধের বশীভূত হইও ন1!। উদ্দারবুদ্ধি মরুত্ব শরাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতাঁর এই কথ! 
শ্রবণ ও বারম্বার তাঁহাকে দর্শন করিয়া, গৌরবসহকারে প্রণামপুর্ধক বলিতে লাগিলেন, তাত ! 

এই পন্নগেরা আমার গুরুতর অপরাধ করিয়াছে । দেখুন, আমি এই পৃথিবী শাসন করিতেছি। 
আমার বল পরিভূত করিয়া, ইহারা আশ্রমে আগমন করিয়া, সাতজন খধিবাঁলককে দংশন 
করিয়াছে । অবনিপতে ! তথ্্যতীত, ইহারা, এই শাশ্রমস্থ খবিগণের হবি দুষিত এবং সমুদয় 
জলাশয়ও দূষিত করিয়াছে । এই কারণেই আমি বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। হহার! বর্ীহত্য। 

করিয়াছে । অতএব আপনি কিছু বলিবেন না এবং আমাকেও নিবারণ করিবেন ন1। 
অবীক্ষিত কহিলেন, যদ্দি এই ব্রাক্মণেরা নিহত ও উপরত হইয়া, নরকে গমন করেন, তথাপি, 

তোমাকে আমার এই কথ। রাখিতে হইবে; অস্ত্রগ্রয়োগে নিবৃত্ত হও। 
মরুত্ত কহিলেন, যদি আমি এই পাপী সকলের নিগ্রহে যত্ব ন! করি ভাঁহাহইলে, আমাকেই 

নরকে গমন করিতে হইবে। অতএব আমাঁকে নিবারণ করিবেন ন1। 



২৫৬ ৃ মার্কগডয় পুরাগ। 

অবীক্ষিত কহিলেন, এই সকল পন্নগ আমার শরণাঁপর হইয়াছে । অতএব আমার প্রতি 
গৌরববশতঃ অস্ত্র উপসংহী ভকর। কোপে আর প্রয়োজন নাই। 

মরুত্ব কহিলেন, ইহার! ছুট ও অপরাধী। ইহাদিগকে ক্ষমা করব না । আমি নিজের ধর্ম 
লঙ্ঘন করিয়া, কিরূপে আপনার কথ। রক্ষ! করিব? রা দণ্ডার্ের দণ্ড ও শিট সকলের পালন 
করিয়া, পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন) বিরুদ্ধাচীরী হইলে, নরকে গমন করিয়া! থাকেন। 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন, এইরূপে পিতা বারম্বার গ্রতিষেধ করিলেও, পুত্র যখন অস্ত্র উপসংহার 
করিলেন না, তখন তিনি পুনরার বলিতে লাগিলেন, এই পন্নগ সকণ ভীত ও আমার শরণ।- 
গত হইয়াছে । এই কারণে তোমাকে প্রতিষেধ করিতেছি। তথাপি, তুমি ইহাদের হতা- 
করণে উদ।ত হইয়াছ। এই কারণে আমি তোমার প্রতিক্রিয়া করিব। তুমিই কেবল পৃথি- 
বীতে অন্ত্রজ্ঞ নহ। আমিও অন্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার সমক্ষে তোমার আবার পুরুষত্ব 
কি? তুমি অতিহ্বৃত্ত 

মার্কণ্ডেয় কহিগেন, মুনিপুঙ্গব! অনন্তর রাজা অবীক্ষিত রোষারুণ লোচনে কান্ক আরো. 
গণ করিয়া, কালান্ত্র গ্রহণ করিলেন। উহা! হইতে অনবরত শিখ! সকল সমুদগত হইতে লাগিল। 

তিনি ঘেই অরাতি-কুল-নিনদরন মহাবীর্ধ্য কালান্ত্র ধুকে যোজন! করিলেন। পৃথিবী পৃর্বেেই 
সম্বর্তকান্ত্রে অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে এ কালাস্ত্র ধন্কে সংযোজিত হইলে, সাগর 
ও পর্বতের সহিত আরও ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন। পিতা কাঁলান্ত্র ধন্থুকে যেজন! করিয়াছেন, 
দর্শন করিয়া, মরুত্ত উচ্চৈঃম্বরে বলিতে লাগিলেন, আমি ঢুষ্টের শাসন জন্য এই সংবর্তক অন্ত্ 
শোন করিয়াছি; আপনার বধের জন্য নহে । তবে আপনি কিনিমিত্ত আমার প্রতি কালাস্্র 
গ্রয়োগ করিতেছেন ? দ্রেখুন, আমি আপনার পুত্র। তাহাতে আবার সৎপথে আছিও সর্বদ। 
আপনার আজ্ঞাপালন করিতেছি। মহাভাগ ! প্রজাগণের পরিপালন করাই আমার কার্য । তবে 
আপনি কি কারণে আমারে মারিবার জন্য এই কালান্ত্র উদ্যত করিপেন? 

অবীক্ষিত কহিণেন, আমরা শরণাগতপরিত্রীণে সঙ্কর করিয়াছি। তুমি তাহার ব)াঘাঁত করি. 
তেছ। অতএব জীবন থাকিতে, আমার নিকট পার পাইবে না। হয়, তুমি আমাকে অন্ত্রবীর্য্য 

বধ করিয়া, এই সকল ছুষ্ট সর্পকে সংহার কর। ন! হয়, আমি তোমাকে অন্ত্রবলে নিহত 
করিয়া, ইহার্দিগকে রক্ষা করিব। বিপদে পড়িরা, শরণার্থ সমাগত শক্রপক্ষকেও যে-ব্যক্তি 
অনুগ্রহ না করে, সেই পুরুষের জীবনে ধিক! আমি ক্ষত্রিয়। ইহার। ভীত হইয়া, আমার শরণ 
লইয়াছে। কিন্তু তুমি ইহাদের অপকার করিতেছ। অতএব তুমি কিরূপে আমার বধ্য নহ? 

মরুত্ত কহিলেন, মিত্রই ছউক, বান্ধবই হউক, পিতাই হউন আর গুরুই হউন, প্রর্জাপালনে 
বিশ্ব করিলে, সে বক্তিকে রান্না অবশ্ত বধ করিবেন। অতএব আমি আপনাকে প্রহার করিব। 
আপনি কোপ করিবেন না। দেখুন, শ্বধন্দ পালন কর! আমার কর্তব্য কাধ্য। আপনার উপরি: 

আমার ক্রোধ নাই। 
 মার্কগেয় কহিলেন, তাহাদের পিত। পুত্র উভ্নকে পরম্পরের সংহারে কতনিশ্চয় দর্শন করিয়া, 

ভার্গবাদি মুনিগণ তৎক্ষণাৎ সমুৎপতিত হইয়া, তাহাদের.দুইজনের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন 
এবং মরুত্বকে কহিলেন, পিতার প্রতি অস্ত্র গ্রয়োগ কর। তোমার কর্তব্য হয় না। অনস্তর 

তাহারা অবীক্ষিতাকও কহিলেন, তোমার এই পুত্র প্রখ্যাতবিক্রম। ইহাকে সংহার করা 
তোমার উচিত: নছে। ৃ 

মকুত্ত কহিলেন, আমি রাজা) নুঙরাং আমার কর্তবা, হুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কর]। 
এই ভুজগগণ দোষ করিয়াছে । অতএব হে দ্বিজাতিবর্গ! এবিষয়ে আমার অপরাধ কি? 

অৰাক্ষিত কহিলেন, শরণাগতের রক্ষ/ করাই আমার একমাত্র কার্ধয। আমার এই পুত্র 
শরণাগতের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে । অতএব সর্বথ] অপরাধী। 



দ্বত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । ২৫৭ 

. খধিগণ কহিলেন, এই ভূজঙ্গগণ আঁপঞ্চল-লোচনে বলিতেছে, ছৃষ্ট পন্নগগণ যে ব্রাঙ্ষণদিগকে 
দংশন করিয়াছে, আমর। তাহাদিগকে বাঁচাইয়া দিব। অতএব পিতাপুজের বিবাদে প্রয়োজন 

নাই। তোমর! দুইজনেই রাজার শ্রেঠ। অতএব গ্রলন্ন হও। তোমরা দুইজনেই যেমন ধর্ম, 

সেইরূপ ছুইগনেই স্ব স্ব গ্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াই। 
মার্কেয় কহিলেন, এ সময়ে অবীর্িতের জননী বীরা সমাঁশতা। হইযা, পুত্রকে কহিতে 

লাগিলেন, তোমার এই পুত্র মরুত্ত আনাঁরই কথাঁদতে এই সকল পন্নগকে সংহার করিতে কৃতো- 
দাম হইয়াছেন । মৃত ব্রাঙ্ধাণরা যদি জীবিত হন, তাহাহইলে, আমি ঘাহা বপিয়াছিলাম, তাহা 
বিনিপন্ন হইবে এবং তোঁমাঁর শনণাগত এই সকণ সর্প ৪ জী।বত শরীরে উদ্ধার পাইাবে। 

মরুত্তের জননী ভাঁমিনী কহিলেন, এই পাতাগবাণী সর্গগণ পুর্নে আগাবে অভার্থনা করিয়া: 

ছিল। তন্িমিন্তই আমি ভর্ভাকে এ বিষয়ে বিনিয়োগ করিমাছি। আমার নিয়োগ সর্কথা সুষ্ঠ 

ভাঁবেই বিনিশ্পর হইয়াছে । ইহা! আমার স্বামী ও পুত্র এবং আঁপনার পৌল্র ও আত্ম উভয়েরই 

গরম শোঁভাঁর বিষয় হইয়াছে। 
মার্কেয় কহিগেন, অনন্তর এ মকণ ভুঙ্গ্গম সেই সকল ত্রাঙ্গণকে দিব্য ওষধিজাত ও বিম- 

সংহরণ দ্বারা সঞ্জীবিত করিল । তখন মকুন্ত পিতার চরণ বন্দনা করিলে, অবীক্ষিতও তাহার 

প্রীঠভরে আপিগ্রন কবিয়া, আশীরাদ করিলেন, তুণি শব্রগণের অভিমান চু কব, চিরিকাগ 

মেদিনী ভোগ কর, পুত্র পৌভ্রের সহিত আোদে কালঘাপন কর। তোমার শত্রপক্ষ মকগ ৪ 
একবারেই বিনষ্ট হ্টক। অনন্তব পিঠা গুধ উভয়ে এবং ভাশিনী, ঘকলে ত্রাঙ্গণগণ ও বারার 

অনুমণিগ্রহণানস্তর রথারোহণে পুরে গ্রচ্যাগত হইলেন। এপিকে, ধর্দষিদ্বনিষ্ঠা মহাভাঁগা পতি- 

ব্রতা বীর] স্মহৎ তপন্তা করিনা, পঠিণোক পাত করিপেন। মক9গ অপিনডবর্দ বিশির্জয় ও 

ধর্মহঃ পৃথিবীর পরিপানন কসিগা, ভোশ সকল সস্তোগ কবিতে লাশিণেন। বিদ $তনয়া শ্রভাবতী, 

স্ুবীরতনয়া! সৌবীরা, মগরপতি কেহুবীর্ষে।র তণা সুকেণী, মদ্ররাজের হনয। কেকরী, কেকয়ের 

তনয়! সৌরিন্বশী, নিদ্ধুবাজেব তনয়। বপুগ্বী ও চেশিরাগের তনযা স্থশোভনা, ইহারা মরুত্তের 

ভার্ধা। ভাহীদের গে তাইার অঠাণশ পথের জন্ম হয়। তাইাদের মধ্যে নরিষ্যন্ত মকগের প্রধান 

ও জোষ্ঠ। মহাদ্াজ মহাবণ মরুত্ত এবদিধ-বীর্যবান্ ছিলেন। ভাইার চক্র মপ্ত্বীপের কুহাপি 

প্রতিহত হইত না। দেই দত্ববিঞম টিশিট, অনিহতেজা রাজধির মান অপর কেহ রাগী হন 

নাই এবং হইবেনও না। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মহাত্স। ঘরের এই চরিত ও উৎকৃষ্ট জনবাবৃত্ত শ্রবণ করিল, 

লোঁকে দর্ধপাপবিনির্ণ,্ত হইয়া গাঁকে। 

ইতি মকুত্তচরিত নাম একনিংশদধিকশত হম অধ্যায। 

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । 
চি 

ত্রেই্টকি কহিলেন, ভগবন্! আপনি মরুত্তের চরিত সবিশ্বার বর্ণন করিলেন। এক্ষণে 

তাহার সম্ততিগণের বৃস্তান্ত আদেটাপান্ত শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। তাহার সম্ভতির মধ্যে যাহারা 

বাজ ও যাহার! বাগ্যার্থ, মহাঁমুনে! আপনার গ্রযুখাৎ তাহাদের কথ শুনিতে আমি উৎন্ৃক 

ইইয়াছি। 

মার্কত্েয় কহিলেন, মরুত্তের যে পুত্ধ নরিধ্যস্ত নাঁমে প্রিখ্যাত, তিনি ঠাহার অষ্টাদশ পুত্রের 

মধ্যে জোর ও শ্রেঠ ছিলেন। ক্ষল্রিয়র্ষভ মরত্ত সপ্ত'ত দহ বনের দমগ্র পৃথিবী ভোগ করিয়া- 

৩৩ 



২৫৮ মার্কণেয় পুরাণ । 

ছিলেম। তিনি শ্বধর্ধানুগারে রাজা পাঁপন, অনুন্তম বঞ্ সকল দিম্পাদন ও জোোষ্ঠ পুত্র নরিধ্যন্তকে 
গাভিষেক করিয়া, অরণ্যে গমন করেন। তথায় একাগ্রচিন্তে মহৎ তপোনুষ্ঠান করিধা, স্বর্গ ও 
পৃথিবী যশে পূর্ণ করিয়া, দ্েবলোকে সমাশন্ত হন। 

তদীয় পুত্র নরিষ্যন্ত বিশিষ্টরূপ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ছিলেন। ভিনি পিতার ও অন্যান্ত নরপতিগণের 
চরিত্র বিশেষরূপে আলোচন! করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, আগাদের এই ব'শে আমার পূর্বাজ 

নরপঠিগণ সকলেই মহাক্সা, সকলেই যাগশীল ও সকলেই গ্রবল পরাক্রান্ত ভিলেন; সকলেই 
ধর্মানূদীরে পৃথিবীর পাপন করিয়াছেন ; পকলেই রশি রাশি ধনদাঁন করিয়াছেন এবং সকলেই 

গ্রামে আপরাজ্মুধ ছিলেন। সেই সকণ মহাত্মীর চরিতের অনুকরণ করা কাহারও দাধা ন'হ। 

ধাহাহউক, তাহার! করন নাই, এপ ধন্মনঙ্গত কশ্মানুানে আমার অভিঙাৰ হইতেছে। কিন্ত 
তাহা নাই। অহএব, কি করিব? বাঁঞার স্নভাবই এই, ধর্মাগ্ুগারে পৃথিবীপানদ্ন করিবেন। 

ইহাতে আঁর গুণ কি? অবর্মাগ্ুদারে পানন করিলে, রাঙ্গাকে পাপভাঁগী হইয়া, নরকে গমন 

কাঁরতে হয়। বিত্ত থাকিলে, রাজ মহাধজ্ঞ নকলের অনুষ্ঠান ও দান করিবেন। ইহাঁতেও ছার 
আশ্চর্য্যই বাকি? দান করিয়া, অবপন্ন হইলে, পরিণাঁদে ঈশ্বরই রক্ষা করিয়া থাঁকেন। আভি- 

জাত্য, লজ্জা, অরিজনাশ্রয়, কোপ, সংগ্রাম হইত অপলাধন, ইত্যাদি যাহা কিছু রাজার ধর্ম, 
আদার পূর্বপুরষগণ ও পিতা মরুত্ত ভাঁহার সমস্তই করিঘাচছন। আবার এরপে করিয়াছেন, 
কেহই তাহা করিতে পারে না। অতএব আমি এমন কি কারব, যাহা আমার পুর্বপুরুষগণ 

করেন নাই। ভাহার! যেমন যাঁজ্রিক সকলের শ্রেষ্ট, দম গুণবিশিষ্ট ও সংগ্রামে অপরাজ্ধুখ ছিলেন? 

সেইরূপ, দুর্ভয় সংগ্রাম সকলে গ্রবৃত্ত হওয়াতে, তাঁহাদের পৌরুষও অবিসম্বাদ্িত হইয়াছে। 
অতএব আমি সর্বথা নিষ্ষাম কর্মের অনুষ্ঠান কারব। অথবা, আমার পুর্ধবর্তী নরপতিগণ স্বয়ং 
অবিশ্রাে যজ্ঞ করিয়াছেন । অন্যকে তাহা করান নাই । আমি তাহা করিব। 

মার্কগেয় কহিলেন, এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, ঠিনি এরূপ এক যজ্ঞ করলেন, যাহা অন্ত 
করে নাই। তিনি দ্বিঙাতিগণের জীবিকানিব্বাঁহ্র উপযোগী স্ুুবিপুপ ধন দান করিষা, াহা- 
দরিগকে যজ্জপময়ে পুনরায় শতগুণ অন্ন প্রদান করিলেন। তত্বাতীত, তিনি পৃথিবীস্থ স্ই 
সমন্ত দ্বিদাভির প্রত্যেককে ভূঁরি 'ছুরি গো, বস্ত্র, অস্কার ও ধান্ঠাগারাদি দাঁন করিলেন । অনন্তর 
তিনি ষখন পুনরার যজ্ঞে গ্রবুন্ত হইলেন, তখন আর সেই যজ্ঞে যাঞ্জকতা করিবার জন্ট ব্রাহ্মণ 
প্রার্থ হইলেন না। তিনি যে যে ব্রাঙ্ষণকে খব্িক হইবার জন্য বরণ করলেন, তাহারাই কহি' 
লেন, আমরা অন্তত্র যজ্ঞের নিমিত্ত দীক্ষিত হইয়াছ। অতএব আপনি অন্তকে বরণ করুন। 

আঁপনি আমাদিগকে, যজ্ঞ করিয়া, যে ধনদান করিয়াছেন, আমরা ভুরি ভুরি যজ্ঞ করিয়া, আজিও 
ভাঁহা নিঃশেষ করিতে পার নাই। 

মার্বগডেয় কহিলেন, ঠিনি সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর ছিলেন। তথাপি কুত্ধাপি ধত্বিক ব্রাহ্মণ 
সকল গ্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি বহির্ষের্দিতে দান করিতে আর্ত করিলেন। তথাপি 

কেহই ভাঙার নিকট পরিগ্রহ করি না। কেনমা, তাহার প্রদত্ত ধনে সকলেরই গৃহ পরিপূর্ণ 

হইয়া গিয়াছিল। কাঁহারই আর কোনরূপ'অভাব ছিল মা। ঠিনি পুনরায় ত্রাঙ্ষণকে দান করিতে 
উদ্যত হইয়া, নিপ্িঞ্ চিত্তে বপিতে লাগিলেন, অহে! ! ইহা অতি সুখের ও সৌভাঁগোরই বিষয়, 

যে, পৃথিবীতে আর কোন ব্রাঞ্গণই ধনহীন নাই । কিন্তু ইহা নিরতিশয় অন্ুখ ও অলৌভাগোর 

বিষয়, যে, ষজ্ঞ না করাতে, আমার এই কোষ বিফল হইতেছে! সকল লোঁকেই যজমাঁন হই" 
প্নাছে। তজ্জন্ত, কেহই আর যাজক হইতে চাহে না এবং ভজ্জন্য আমি দান করিতে গুবৃত্ত হইলে, 
ব্রাঙ্ষণগণের মধ্যে আর কেহই তাহা গ্রহণ কারতে সম্মত হন ন1। 

মার্কপ্ডেয় কহিলেন, অনস্তর তিনিথ্বারস্বার ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া, কতিপয় দ্বিজাঁতাক 

ম্বকীন্ধ যক্তে ধত্বিক করিলে, তাহারা সেই মহাঁবজ্ঞ নিষ্পাদিত করিলেন। ইহা নিরঠিশয় বিদ্ব- 



ত্রয়স্ত্িশাদধিকশততম অধ্যায় । ২৫৯ 

য়ের বিষয় হয়া ছল, যে, রাঁজ। যপন সেই যন্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন পৃথিবীতে ব্রাঙ্গগণের 
মধ্যে সমস্ত লৌকই যজমান হইয়াছিলেন। সুতরাং কেহই তাহার যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন না। 
তখন ব্রাক্মণগণের মধো কেহ যঙ্গমান ও কেহ বা তাহাঁদের যাঁঞক হইয়াছ্িলেন। ফলতঃ, রাঙা 
নরিবাস্ত যে যে সময়ে যঞ্ত করিলেন, দেই সেই সময়েই ততপ্রদত্ত ধনে পৃথিবীতে সকলেই যজ্ঞ 
করিয়াছিলেন । তৎকালে প্রাীনিকে অঠাদশ'কোটি যজ্ঞ হইয়াছিল । প্রতীটীদিকে সপ্ত'কাটি, 
উদীচীদ্িকে পঞ্চাশঙকোটি ও দক্ষিণদিকে' চঠুর্দশকোটি যজ্ত হইয়াছিল। এই কল যজ্ঞ «ক- 
কাপেই বিনিষ্পাদত হয়। বিপ্র। মকভের পুত্র পুর্বে এইবপে রাজ্য করিয়াছিলেন এবং এই- 
রূপ ধন্মাত্মা ও এইক্ধপ প্রধাঁত বল-পৌপধবি শই হিশেন। | 

ইঠি নরিব্যন্তচরি ৩ নাম দ্বাত্রিংশপধিকশততম অধ্যায়। 

১১১১১১১১ 

রয়প্রিংশদধিকশ ততম অধ্যায় । 

মার্কগেয় কহিলেন, নরিধাস্তের পুত্রের নাম দন। তিনি ছুষ্টদল দলন ও শক্রদিগকে দমন 

করিতেন। তাহার বল ইন্দ্রের ম্তায় এবং দয়া ও শীল মুনির ন্যায় ছিল। তিনি বভ্রুতনয়া ইন্্র- 

পেনাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাধণা দম নয়বত্মর জননীজঠরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 

উ্ররূগে জঠরে থাকাতে, জননীকে য দম অবলশ্বন করিতে হইয়াছিল এবং তিনিও যে দ্রমশীল 

হইবেন, গেই কারণে নরিধ্যন্তের প্রিকাঁলবিৎ পুরোহিত এ পুঙের নাঁন দম রাখিলেন। রাজপুর 

দম নররা্ বুষপর্রার নিকট অশেষ ধন্র্কেদে শিক্ষিত হইলেন। তদ্ব্যতীত, তিনি তপোঁবন- 

নিবাপী দৈত্যরাঁজ ছুন্দুভির নিকট সমুদায় অন্তগ্রাম প্রায়োগ ও সংহার সহিত এরহণ করিলেন, 

শক্তির নিকট হইতে অখিল বেদ ও বেদাঙগ সমুদায় শিক্ষা করিলেন এবং আত্মবান্ হইয়া, রাঁজধি 

আঞ্চিষেণের নিকট যোগগ্রহণ করিলেন । 

দশার্ণাধিপতি মহাঁবল চারুকন্ধীর পুরী স্থমনা পিভাকর্তৃক শ্বয়ম্বরে নিরোপ্জিতা হইয়া, রাজ- 

নন্দন দমকে পতিরপে বরণ করিগেন। ধাহারা তাহার জন্য সমাগত হইয়াছিল, তাহাদের 

সমক্ষেই এই বাপার সংঘটিত হঈল। এদিকে মদ্ররাজের পুর মহাবল পরাক্রমবিশিষ্ট মহানন্দা 

স্ুমনার প্রতি বদ্ধানরাঁগ হইয়াছিলেন । তদ্তিতর, বিদর্ভাধিপতির পুত্র এবং সংক্রন্দনের আম 

এই ছুই জনও সেই কণ্ঠাতে অনুরাগ স্থাপন করিয্না।ছলেন। তাহারা তিনজনে দুষ্টারিদমন দমকে 

রূপে বরণ করিতে দেখিয়া, কামে মো হত হইয়!, পরম্পর মগ্ুণা ক'রতে গাগিলেন, আমরা এই 

রূপশাপিনী কণ্ঠাঁকে বলপুর্বক গ্রহণ করিয়া, গৃদুহ লইযা যাই চল। পরে এই কন্তা মামাদের 

মধ্যে যাহাকে স্বয়স্বর বিপাঁ:ন ইচ্ছান্ুসারে ভর্তৃবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবে, তাঁহারই ধর্দপর্ী হইবে। 

যদি এই মদিরেক্ষণা বরা রাহা! ললনা আমাদের মধো কাহাকে গ্রহণ না করে, তাহাহইলে, থে 

ব্যক্তি দমকে দ'হাঁর করিবে, তাহারই ভার্ষ]া হইবে। 

মার্কপ্ডেয় কহিলেন, দেই তিনজন পাদিবনন্দন এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, দখের পার্খাছু- 

বন্ঠিনী প্র চার্কঙী ললনাকে গ্রহণ করিলেন । তখন নৃপগণের , মধ্যে ঘাহার! ত্বাহা'দর পঙ্গ, 

তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অন্তান্ঠেরাও সেই চীৎকারে যোগদান করিলেন। বেং 

কেহ বা তাহাদের মধ্যে মধ্যস্থ হইলেন। মহামুনে ! তখন দম চতুর্দিগ্রর্তী সেই গকগ ভূপালকে 

অবলোকন করিয়া, অনাকুদচিত্টে বলিতে লাগিলেন, হে তূপগণ ! স্বরস্বরকে লোকে ধর্মকার্য্যের 

মধ্যে বশিয়। থাকে৷ অতএব মাঁপনার! সকণে বলুন, ইহারা। এই কন্তাকে যে বগপূর্বাক গ্রহণ 
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২৬০ মার্কগেয় পুরাণ। 

করিতেছে, ইহা ধর্ম কি অধর্ম ? যদি অধন্ঘ না হয়, ভাহা হইলে, এই কণ্ঠায়-আমাঁর প্রয়োজন 
নাই; অন্ঠের ভার্ধ্যা হউক । আর যদি ধর্ম হয, তাহ হইলে, তাদৃশ প্রাণে প্রয়োজন নাই ও থে 
প্রাণ, অরিগণ এইরূপে লজ্ঘন করিলে , রক্ষা করা হইয়! থাঁ,ক। 

মহামুনে ! অনন্তর দশার্ণাধিপিতি নরপতি চাঁরুকর্্মী সেই সভাঁকে নিঃশব্ করিয়া, বলিতে 
লাগিলেন, হে নৃপবর্! এই দম ধর্ম ও অধর্্ম সম্বন্ধে যাহা কহিলেন, আপনারা, যাহাতে আগার 
ধর্ঘের লোপ না হয়, তদজুবপে ইহার মীমাংমা ককন। 

মার্কগেয় কহিলেন, তখন কোন কোনি নরপতিবর্গ দশার্পতঠিকে বলিতে লাঁগিপেন, ঘেগাঁনে 

পরম্প.রর অনুর[গ, সেখানে গান্ধর্ধবিধিই প্রশস্ত । ক্ষভিয়গণের পক্ষে উহাই পরম বাবস্থা; ব্রাহ্মণ, 
বৈগ্ত ও শূদ্রের পক্ষে স্তুপিদ্ধ নহে। তদনুারে এই দমের সহিত মাঁপনার কণার উহা নিষ্পন্ন হই- 
যাছে। সুতরাং, ইনি ধর্মীনুধারে দমেরই পরিগ্রহঃ অন্ত কাহারই নহেন। বে বাঞ্জি কামাজ্মা, 
সেই মোঁহবশতঃ ইহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবে । 

অনন্তর অন্তান্ত মহাআ্মা নরপতিগণ তাহাদিগের এই বাক্যের প্রত্বান্তর করিয়া বপিতে লাগি- 
লেন, আপনারা মোহবশতঃ কি বপিতেছেন ? ক্ষত্ির়গণের পক্ষে গাঙ্ধরবাধন্থ কোনমতেই প্রশস্ত 
নহে) অগবাঁ, অন্য কোন বিধিই বিহিত কল্প হইতে পারে না । তাহারা যেমন শঙ্ত্রজীকী, তেমনি 
রাঁক্ষপবিধিই তাঁহাদের অপাঁধারণ ধর্ম। অতএব যে বংক্তি প্রতিদ্বন্দীদিগকে হত্যা করিয়া, বল- 

পূর্বক এই কন্ঠ।কে হরণ করিবে, রাক্ষস-বিবাহান্পারে তাহারই পরিগ্রহ হবে। বিবাহ, 
দ্বিতয়ের মধো এই রাস বিবাঁহই প্রধানতর। এইজন্য মহানন্দাধিরা ইহাঁকে ক্ষত্রিয়গণের 
ধর্সমধ্যে কল্পনা করিয়া:ছন। 

মার্কগেয় কহিলেন, অনন্তর, যে সকল রাজা পূর্বে বপিযাটিলেন,.্ীহারা পুনবাঁয় পরম্পরেদ 

প্রতি অনুরাগগহকারে জাতিন্মীত্রিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মত্য বটে, ক্ষজিয়গণের পক্ষে 

রাঁঞ্ষদবিধিই পরমপ্রশস্ত কল্প । কিন্তু যখন পিতার কন্ঠাসন্প্রদা'ন প্রুতা আছে, তখন এই দমই 
এট কুমারীর অঙ্গমত বর। যেস্লে পিতৃদশ্বদ্ধকে বলপুর্বক লয় করিয়া, কগ্ঠাকে হরণ করা যাষ, 
তাঁহীকেই বাঁক্ষলবিধি বলে। নতুবা, অন্ত স্বামীর পরিগৃহীতা কন্ঠাঁক বলপূর্র্বক হরণ করিলে, 

রাঁক্ষণবিধি বলিতে পাঁরা যায় না। দেখ, এই সুখনা যখন সমুদয় নরপতিগণ্বে সমঙ্গে এই দমকে 

বরমাপ্য দিয়াছেন, তখন গান্ধবর্ববিবি বিধানেই বিবাহ হঈয়াছে ; বাঁক্ষপ বিধানে নহে। বিবাহিতা 

কন্তার কন্।ত্ব নাই। কন্ঠারই বিবাহে সম্বন্ধ ঘর্টিয়া থাকে ; সুতরাং, ঘারারা বলপুর্ধক এই দ্রমের 

নিকট হইতে এই কন্ত।কে গ্রহণ করিতে উদাত হইয়াছেন, তাঁহাদের বল আছে, বপিয়্াই এরপ 
করিতেছেন । নুতুবাঁ, ইহা বিপিবোধিত নহে। 

মার্কগেয় কহিলেন, দম তাহাদের এই কগ! শুনিয়া, কোপকষারীকত লোচনে ধন্ুত্াঁজনা 

করিয়া বপিতে লাগিলেন, ঘদ্দি ইহার। বলপ্র:রাগপুর্ধক আমাঁর সঘক্ষে আমার ভাব্যাকে হরণ 

করে, তাহাহইপে, আমি ক্রীব হইয়! জন্িয়াছ্ছি, পুরুষ নহি। স্ভরাং, আমার কুলে ও তুজদ্বয়েই বা 
প্রয়োজন কি? ভাঁতাহইলে, আমার অস্ত্র সকলে খিক! শোর ধিক! শরে ও শর সকপেও ধিক! 
তাহাহইলে, আমি যে মহাত্মা মরুত্তের কুলে জন্বিয়াচি, তাঁহাঁও সর্বব ব্যর্থ। সুতরাং, তাহাতেও 

ধিক! অধিক কি, যদি এই মুঢ়েরা বলান্বিত হইয়া, আমার ভার্ধ্যাকে গ্রহণ করিয়া, আমার 
জীবিত-অবস্থাঁয় প্রস্থান করে, তাহাহইলে, আদার ধনুদ্ধীরণও বৃথা । সুতরাং, উহাতেও ধিক! 

মহারিদমন বলশালী দম মহানন্দপ্রমুখ দেই মহীপাঁপদিগকে এই প্রকার কহিয়া, পুনরায় সকণ- 
কেই বণিজ্তে লাগলেন, এই বালা সুননা যেরূপ সৎকুলসম্তৃঠা, যেরূপ অঠিমাত্র-শো ভাঁদম্পন্থা, 
তাহাতে ইনি যাহার ভার্ধা না হইবেন, তাহার জন্মে প্রয়োজন কি? অতএব ভূপাগগণ ! যদি 
তোমাদের প্রকৃতই অভিমান থাকে, তাহাহইলে, আমি যাহা বপিলাঁম, তাহা বিশেষরূপে চিন্তা 

করিয়া, যুদ্ধে এনপ যত্ব কর, যাঁহাঁতে আমাকে নিজ্জিত করিয়া, ইহাকে পত্রী করতে পার। 
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মার্কুয় কহিলেন, এই বপিয়াই তিনি, অন্ধকার দ্বারা পাদপপুঞ্জের য়, সমুদায় মহীপতিকে 

আচ্ছন্ন করিয়া, শরবর্ষণে গ্রবৃত্ব হইলেন। সেই বীর মহীপালবর্শ ৪ রাশি রাশি শর, শক্তি, খাট ও 
যুদগর সকল বর্ষণ করিতে লাঁগলেন। দম অবলীপাক্রমেই তংসমস্ত ছেদন করিয়া ফেনিলেন। 
এইরূপে দম ও নরপতিগণ পরস্পরের প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র সকল ছেদ প্রতিচ্ছেদ করিতে আরম্ত 
করিলেন। ক্ষিতিপাঁলপুঃগণের সহিত দমের তাদৃশ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, মহানন্দ খ্ীহত্তে 
দমের মমীপে সমাগত হইলেন। দম তাঁহাকে খঙ্াহন্তে আলিতে দেখিয়া, পুরনর যেমন বারি- 
বর্ষণ করেন, মেইরূপ অনবরত শরবর্ষণ আরম্ভ করিজেন। মহানন্দ ভতক্ষণাৎ খডা দ্বারা ভাঙার 
সেই কন শস্ম ও শরগ্গাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্থর অন্যান্য শর মকলও ছেদন করিয়া, 
রোষভরে দমের রথে আরো হ্ণপুর্ধক তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন মহাবীর্ধ্য .মহানন্দ 
অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিলে, দম হস্তলাঘববশতঃ কাঁপাঁনলসন্নিভ শর তদীয় হৃদয়ে মোচন করিলেন। 
তাহাতে, মহাঁনন্দের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন ভিনি হৃদয়পগ্ন সেই ধার নিজেই উৎকর্ষণ 
করিয়া, দমের প্রতি উজ্জ্বল অপি প্রয়োগ করিলেন। দম পতনসমকাক্েই, উষ্কার স্টায় প্রতিভা 
বিশিষ্ট এ অপি শঙ্জি প্রহারে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনস্তর তিনি বেতসপত্রের আঘাঁতে 
মহাননের মঙ্তক শরার হইতে বিস্থিন্ন করিলেন। 

মহাননদ নিহত হইলে, অধিকাংশ নরপতিই সংগ্রামে পরাজ্ুখ হইলেন। কুগ্ডিনাধিপতি বপু- 
কমান অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । সেই দাক্ষিণাত্য-নিবাঁমী মহীপাঁলপুক্র বলগর্বমদান্বিত হইয়া, 
রণ আশ্রয়পূর্বক দমের সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলেন। দম তাহার গ্রচণ্ড করবাঁল, সাঁরথির মস্তক 
ও ধবজ লঘুহস্তা গ্রদর্শনপুর্ব্বক কাটিনা ফেপিলেন॥ খড়গ ছিন্ন হইলে, বপুন্মান্ বনু-কণ্টকবিদ্ধ 
গদ| যেমন গ্রহণ কারল্নে, দম তেমনি সত্বরতাঁসহকারে তাহার হস্ত থাকিতে থাকিতেই উহা 
ছেদন করিয়া দিলেন। হঠিনি পুনরায় যেমন অন্ত এক উৎক্কষ্ট আদুধ গ্রহণ করিলেন, দম তেমনই 
তাহাকে শরাঘাঁতে বিদ্ধ কররা, ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন। ঠিনি বিহ্বল-শরী'র কম্পিত 
দেহে ভূপাতিত হইয়া, যুদ্ধ আর 'গ্রবৃন্ত হইলেন না। আত্মবান্ স্থণনা দম তাহা,ক তথাভূত 

অযুদ্ধমতি নিরীক্ষণ কণিয়া, পর্রন্যাগ করঙ, স্গনাকে মমভিবণাহারে লইরা, প্রস্থান করিলেন । 

তখন দশাখপিগঠি প্রীতিগাঁন্ হইয়া, বিধাঁনান্থসারে দম ও স্মনা উদয়ের বিবাহ দম্পান করি- 
লেন। দম কৃতদার হইয়|, তায় পুরে কিয়খ্কাপ যাপন করিয়া, পরে ভাধ্ার সহিত নিজ গৃহে 
সমাগত হইগেন। আিবার ময় দশার্প-ত বছুমংখ্য অশ্ব, হৃম্তী, রণ, গে, গর্দ ভ, উদ, দাস, 
দাঁপী, বস্ত্র ও অলঙ্কার যৌত্ুকস্বপ্প প্রদান এবং অন্যান্য দ্রব্যজা.ত পরিপূর্ণ করিয়া, তাহাকে 
বিমঙ্জন করিনেন। 

ইতি সুমনাশ্বয়ন্বর নাঁন ওয়ঙ্ত্রিংশদরিকশততম অধ্যায়। 

চতুস্ত্রিংশদধি কশততম অধাঁয়। 

মার্কগেয় কহিলেন, মুনিনভ্তম ! দম সুমনাকে পরী লাভ করিয়া, পিতা ও মাতা উভয়েরই 
চরণে গ্রণাম করিপেন। সুজ ম্ুননাও তাঁহাদের চরণে গ্রণ। হইলেন। অনন্তর তাঁহার! পুত্র 
ও পুত্রবধূ উভয়কেই আশীঃপ্রষোগ-সহকারে অভিনন্দিত করিলেন । দম কৃতদাঁর হইয়া, দশীর্ণ- 

' নগর হইতে সমাগত হইলে, রাঞ্জাজরিষাস্তের পুরণধ্যে মহাৎ্সব প্রবর্ধিত হইল। দ্বয়ং দশা 
পতির নহিত দ্বন্ধ'সঙ্ঘটন ও সমুদয় নরপতি পরার্ষিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, রাজ] নরিধ্যস্ত 

আহ্লাধিত হইলেন। 



২৬২ মার্কগেয় পুরাণ । 

এদিকে মহাঁরাজনন্দন দম আুমনার সহিত উৎকৃষ্ট উদ্যান, বনভূমি, প্রাপাদ ও গিরিসান- 
সমূহে বিহার করিতে লাগিলেন। ত্ী সময়ে মহীপতি নরিষান্ত যাবতীয় ভোগ সস্ভোগপূর্বক বয়ঃ- 
পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া, দমকে রাঁজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, যশঙ্ষিনী পত্তী ইন্দ্রসেনার সহিত অরণো 
গমন ও বানগ্রস্থ বিধানে তথায় মবস্থিতি করিলেন। 

দক্ষিণাদেশ-নিবাদী সংক্রন্দনের পুর অঠিমাত্র ছুবৃত্ত বপুত্মান্ দ্বল্পমীত্র অন্ুগামিবর্গে পরিবূত 
হইয়া, এ বনে মৃগয়াঁ করিতে শিয়াছিল। সে মলপক্কিল তাপদবেশধারী রাজ! হরিধ্যন্ত ও তদীয় 
সহধর্মিণী তপঃ প্রভাবে অভীবহুর্বলগাবাঁপন! ইন্দ্রগেনাকে দর্শন করিয়া, জিজ্ঞাঁপা করিল, আপনি 
কে, ব্রাহ্মণ, ন! ক্ষত্রিয় অগবা শূর্দ বনচারী ও বাঁনপ্রস্থানুপারী হইয়াছেন, আমারে বলুন? 
রাঞা নরিষ্যন্ত মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেইজগ্। উত্তর দিলেন না। তদীয় পড়্ী ইন্ত্র- 
সেনা নমুদয় ধথাতথ তাহার গোঁচর করিলেন । 

মার্ওেয় কহিষ্জন, বপুষ্বান আপনার শক্রর পিতা নরিধ্যন্তের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, এত 

দিনে গাইয়াছি, বলিয়া, কোপভরে তাহার জটাজুট গ্রহণ করিল। তদর্শনে ইন্্রসেনা হাহাকার- 
পুরঃদর বাঁপগদগদ বচন রুদামানা হইয়া উঠিলেন। অনন্তর বপুষ্মান্ ঝোষভরে খ্জা আঁকর্ষণ- 
পূর্ঘক বপিতে লাগিল, যে মামাঁরে সমরে জয় করিয়াছে এবং যে আমার স্মনাঁকে হরণ করিয়া 
লইয়াছে, সেই দমের পিতাকে বধ করিব । দম আাঁপিয়া রক্ষা করুক। ষে, কন্তার্থ সমাগত নিখিল 
মহীপাঁলপুত্রদ্দিগকে পরাভূত করিয়াছে, সেই ছুর্মতি দমের পিতাঁকে বধ করিব। 

মার্কগেয় কহিলেন, ছুরাচার অবনিপতি বপুষ্মান্ এই বলিয়া, রোদনপরায়ণা ইন্ত্রসেনাঁর 
সমক্ষে নরিষাস্তের মস্তক ছেদন করিয়া ফেশিল। তত্বর্শনে মুনিজনেরা ও অন্তান্ত বনবাদিরা 

বারম্বার তাহারে ধিক্কার দিতে লাগিলেন । সে তাহা দেখিয়া স্বপুরে প্রস্থান করিল। বপুম্বান্ 
চলিয়া! গেলে, ইন্ত্রসেনা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাঁগ করিয়া, পুক্রের নিকটে একজন শুদ্রতাপসকে এই 

বশিয়া, পাঠাইয়া দিলেন, তুমি শীঘ্র গিয়া, আমার পুত্রকে আগার কথা বল। তুমি আমার 
স্বাণীর মৃত্াবৃন্তাত্ত সবিশেষ জাঁন। অতএব আর তোমাঁকে কি অধিক বপিব। তথাপি, আঁমি 
অভীব দুঃখিত হৃদয় যাহা বপিতেছি, তাহা আমার পুত্রকে বলিও। তুমিও স্বচক্ষে মহীপতি 

নরিধ্যস্কের ঈদৃশী লঙ্ঘন অবলোকন করিয়া যাইতেছ। আমার পুত্রকে বলিও, তুমি এখন 
চাঁরবর্ণের পরিপাঞ্ক ও প্রকৃত অধিকারবান্ রাঁজা হইয়াছ। তোমার হস্তেই সকলের রক্ষাভার 
্স্ত হইয়াছে । অতএব তুমি যে, আশ্রমচাঁরী তাপসগণের রক্ষ! করিতেছ না, ইহা কি তোমার 
পক্ষে উপযুক্ত হইতেছে? আমার স্বামী নরিষাত্ত তপস্থী হইয়া, তপন্তা ক্লরিতেছিলেন। তথাপি, 
তুমি থাকিতে ও, তিনি অনাথের স্তাঁয়, বপুগ্মানের হস্তে হত হইলেন। আমি বিঙ্গাপ করিতে 
লাগিলে, বপুষ্মান্ বিনাঁপরাঁধে কেশীকর্ষণপূর্ধক তাহারে সংহার করিল । রাজার এই থ্যাতি 
চিরকালের জগ্ত রহিয়া গেল। যাহা হউক, এরপ অবস্থায় যাহা করা! কর্তব্য, ধর্মের অব্যা- 

ঘাতে তদমুরূপ অনুষ্ঠান কর। আমি এখন তাঁপসী হইয়াছি। ইহার অধিক আর আমার বল 
কর্তব্য নহে। তোমার পিতা একে বুদ্ধ, তাঁহাঁতে তপন্থী, তাঁহাঁতে আবার কোন অপরাধেই 
দূষিত নহেন। এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্রি তাহাকে বধ করিয়াছে, তাহার যাহ! প্রতিকার করা 

কর্তব্য, তাহা বিশেষরূপে চিস্তা কর। তোমার সর্বশান্ত্ীর্থতত্বজ্জ অনেক বীর মন্ত্রী আছেন। 

তাঁহাদের মহিত মন্ণা করিয়া, এরূপ অবস্থায় যাহা করা কর্তব্য, তাঁহ! কর । নরাধিপ । আমরা 

তাঁপদী; আামাঁদের এবিষয়ে অধিকার নাই । বিদুর:খর জনক যেমন যবন কর্তৃক হত হইয়াছিলেন, 
বৎ্দ! তেমনি পেই বপুত্মন্ তোমার পিতাঁকে সংহার করিয়াছে। অন্থররাজ জন্তের পিতাঁকে 

ভূ্জঙ্গমগণ দংশন করিলে, সে অখিল পাঁতীলবাঁদী সর্পদিগৰে নিহত করিয়াছিল । পরাশর, শ্বকীয় 
পিতা রাক্ষম কর্তৃক হত হইয়াচ্ছেন, শুনিয়া, অগ্রিতে ₹ৃত্স-রাক্ষমবংশ নিপাতিত করিয়াছিলেন। 
্বীয় বংশের ও কেহ অবমাননা-ক'রলে, ক্ষতরিয়েরা যখন তাহা সহ করেন না, তখন আর পিতৃ 



পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ২৬৩ 
হত্যার কথা কি বসিব? অথবা, তোমার পিহ1 নিহত হন নাই এবং তীহার উপরিও শত্্র নিপা. 
তিত হয় নাই । আমার মতে ভোমাঁরই উপর শঙ্্রাধাত হইয়াছে এবং তোমাকেই নিহত করি- 
য়াছে। যে ব্যক্তি বনবাসীদিগের উপর শন্তর গ্রয়োগ করে, তাহাকে কেই বা ভয় করে? তবে, তুমি 
রাজার পুল্র। তোমাকে মারিলেই, ভয়ের বিষয় হইয়া থাকে । যাহা! হউক, সে তোমার পিতাকে 
মারে নাই, তোমাকেই মারিয়াছে। অতএব, মহারাজ! ভৃত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধবের সহিত সেই 
বপুষ্মানের সম্বন্ধে যাহা করা কর্তবা, সত্বর তাহা কর। 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন, ইন্ত্রদাপকে এইপ্রকার আদেশপ্রদানপূর্ণক বিদায় দিয়া, সেই মনস্থিনী 
ইন্ত্রসেনা পতিদেহ আগিঙ্গন করিয়া, অননে প্রবেশ করিলেন । 

ইতি ইন্্রসেনার অগ্নি প্রবেশ নাম চতুক্তিংশদখিকশততম অধ্যায়। 

পঞ্চব্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । 

মার্কণডেয় কহিলেন, শূদ্রতাঁপস ইন্ত্রদাস ইন্্রমেনার আজ্ঞান্থদারে দমের গোঁচরে তীয় পিতার 
নিধনবৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন ক:রলল। সে পিতার বধবৃত্বাস্ত কীর্তন করিলে, দম, ঘ্বতাহুত হুতা- 

শনের ন্যায়, ক্রোধে অতিমাত্র জিয়া উঠিলেন। মহামুনে ! 'ধীরম্বভাঁব দম ভ্রোঁধানলে দহামান 
হইয়া, কর দ্বারা কর নিশ্সেষণ করিয়া, বগিতে লাগিলেন, আমি পুত্র জীবিত থাকিতে, অততীব- 
নৃশংস বপুষ্মান্ মদীয় কুলের পরিভব করিয়া, আমার পিতাকে অনাথের ন্যায়, বধ করিল! 
দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পাঁলনেই আমরা নিয়োজিত হইয়াছি। শক্ররা আমার পিতাকে নিহত 
দেখিয়া, এখনও জীবিত রহিয়াছে। অতএব আর অধিক বাক্যবায়ে প্রয়োজন কি? হা তাত! 
বলিয়া, বিলাপ করিয়াঁও, আর ফল কি? যাহা কর্তব্য, এখনই ভাঁহা করিব। যদ্দি আমি সেই 
বপুক্মানের শরীরসমুখিত রক্তে পিতার তর্পণ না করি, তাহাঁহইপে, অনলে প্রবেশ করিব। সে 
আমার পিতাকে বিনিপাতিত করিয়াছে । অতএব যুদ্ধে তাহার শাণিতপাত করিয়!, তান্দারা যদি 

পিতার উদককার্ধ্য নাকরি এবং তাহাঁর মাঁংস দ্বারাও যদি সমাগ্রূপে দ্বিজাভাঁজন না করাই, 
ভাহাহইলে অনলে গ্রবেশ করিব । মুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও পিদ্ধগণ সকলে মিলিত 
হইয়া, তাহ।র যদি সাহায্য করেন, তাহাদিগকেও রোষসমন্থিত হইয়া, অস্ত্রানলে তন্মীতৃত করিব। 
পেই শৌর্ধ্য হীন, ধর্মহীন, প্রশংপাহীন, দাঁক্ষিণাতাকে সমরে নিহত করিয়া, পরে সমগ্র মেদিলী 

ভোগ করিব। যদি নিহত করিতে না পার, তাহাঁহইলে, অনলে প্রবিষ্ট হইব। সেই আাতমাত্র 
দুরায়! বপুষ্মান 'সামার তপোনিরত, বৃদ্ধ, মৌনবত, বমস্থিত ও শাস্তবাক্য (পতাকে যেমন বধ 
করিয়াছে, আমি তেমনি তাহাঁকে অদ্যই অখিল বন্ধু, মিত্র, পদ্দাতি, হস্ত্রী, অশ্ব ও বললমেত সংহার 

করব। এই আমি খঙ্জা ও ধন্থু ধারণপূর্বক রথে আরোহণ করিয়া, অরিসৈন্তে সমুৎপতিত হইয়া, 
যে সংহারকৃত্যে প্রবৃত্ত হইব, সমস্ত দেবগণ সমবেত হইয়া, তাহা অবগোকন করুন। সে অদ্য 
আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, যে ষে তাহার সহায় হইবে, আঁমি নিজ-বাহমাত্র-সৈম্ত- 
সাহায্যে আশু ভাহাদের নিঃশেষে কুলক্ষয় করবার জন্য সমুদ্যত হুইলাম। যদি দেবরাঙ্গ কুলিশ 
হস্তে অথবা যদ্দি পিতৃপত্তি যম রোধ ভরে দণ্ড উদ্যত করিয়া, কিবা ধনপতি, বরুণ ও অর্ক ইহারাও 
ষদি সংগ্রামে তাঁহার রঙ্গ। করিতে যত্ববান্ হন, গাঁহাহইলেও, নিশিত শরবরপরম্পর। প্রয়োগ 
কররয়া, সংহাঁর করিব। আমার পিতা নিয়তমতি ও সর্ঘদোষবিরহিহ হইয়া, 'সর্বতৃতে মৈত্রী. 
স্থাপন ও কাননবাদ আশ্রয় করিয়া, বৃক্ষ হইতে বিগলিত ফলমাত্র ভক্ষণ করিতেন। আমি 



২৬৪ মার্কগ্ডেয় পুরাণ। 

তীহার পুত্র ও সকলের প্রভু। আম বর্তমান থাকিতে, যে তাহাকে বধ করয়াছে, অদ্য গৃথ্রগণ 
তাঁহার মাংস ভক্ষণ ও রূধির পান করিয়া, তৃপ্তিলাভ করুক। , 

ইতি দমবাক্য নাম পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । 

ষট্ত্রিংশদধিকশততম অধ্য।য়। 

মার্ক্েয় কহিগেন, ন'রধ্যস্তের পুর দম এইপ্রকার এতিজ্ঞা করিয়া, রোধ ও অমর্ষবশে 
ঘূর্ণিতলোচন হইয়া, পাণি দ্বারা শ্শ্র আবরণ, হা হতোস্মি বলিয়া পিতৃদেবের ধ্যান ও দৈবের 
নিন্দা করত নমুদাঁয় মন্ত্রী ও পুরোহিতকে আনয়ন করিলেন। তীহারা সকলে একত্র সমবেত 
হইলে, বলিতে লাগিলেন, পিতৃদেব স্বর্ে গমন করিয়াছেন। শুদ্রশপন্বী যাহা বণিয়া গেল, 
তাহা আপনারা শুনিয়াছেন। এক্ষণে ইতিকর্তব্যতা নির্দেশ করন। আগার পিতা বৃদ্ধ ও তপস্ী 

এবং আমার জননীর সহিত বানপ্রস্থব্রত আশ্রর করিয়া, মৌনব্রত অবশস্বন করিয়াছিলেন। 
হু্টাক্সা বপুষ্মান্ আমার জননীকে জিদ্রাসা করিয়া, সমুপায় তথ্য অবগত হইয়া, সব্যপাণি দ্বারা 
খড়গ আকর্ষণপুর্বক সেই লোৌকনাথকে শনাঁখবৎ হত্যা করিয়াছে। জননী আমাঁকে উদ্দেশ 
করিয়া, ধিক্কার গ্রথ(নপুর;নর হুতাশনে প্রবিষ্টা হইয়াছেন এবং তদবন্থায় পঠিকে আলিঙ্গনপূর্ধধক 
ত্রিদশালয়ে গমন করিয়াছেন । তিনি যাঁহ! বলিয়া পাঠাইয়াছেন, অদ্য আমি তাহা করিব । অতএব 
হস্তী, অশ্ব, রণ ও পদাতি দৈন্ত সজ্জিত করা হউক। পিতৃবৈর নির্ধ্যাতন ও তদীয় হত্যাকারীর 
সংহরণ ও জননীর আদেশ পাপন ন! করিয়া, আগি কিন্পে প্রাণধারণে উত্পাহী হইব? 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন, মন্ত্রিগণ তাহার এই কণা শুনিয়া, হাহাকারপুরঃদর তাহার আদেশান্থৰপ 
অনুষ্ঠানে গ্রবৃত্ত ও ছুর্মনায়মান হইয়া, ভৃত্য, বল, বাহন ও পরিকরের সহিত থড্গা, শাক্ত ও 
খাষ্টিহস্তে ততক্ষণাঁ্ৎ বহির্গত হইলেন । তখন দমও ত্রিকাঁলবিৎ স্বকীয় পুঃরাহিতের আশীর্বাদ 
গ্রহণ ও অহিরাজের গাঁ নিশ্বান বিণর্জনপুর্ববক বপুজ্মাৎনর উদ্দেশে যুদ্ধঘাঁঞা করিলেন এবং 
সীমাপালাদি সামস্তদিগকে সংহার করিতে করিতে, দক্ষিণ্দিকে ত্বরা সহকাঁরে গমন করিতে 

লাগিলেন। অনন্তর তিনি অমাত্য, ভৃত্য ও বাহনাঁদির সহিত সমা খত হইলে, বপুষ্মান্ তাহ! অবগত 
হইয়া, অকম্পেত হৃদয়ে আপনার সৈম্তদিগকে যুদ্ধের জন্য আংদশ করিয়া, নগর হইতে বহির্গত 
হইয়া, তাহীর নিকট এই বণিয়। দূত পাঠাইলেন, যত শীঘ্র পার, তুমি আমার নিকট আগমন 
কর। রে ক্ষত্রিয়াধম ! তোমার পিতা তোনার অপেক্ষী করিতেছে । অত এব তুমি আমার নিকট 
ভার্যাঁর সহিত আগমন কর। এই শিলাশাণিত গীতবর্ণ বাণ সকল মদীয় বাহু হইতে বিনিমু্ত 
হইয়া, তোমার শরীরভেদপুর্ধক রুধির পান কারবে। 

মাঁক্ডেয় কহিলেন, দম দূতমুখে এই সমস্ত শ্রবণ ক'রয়া, আপনার পূর্বোক্ত প্র“তজা ম্মরণ ও 
উরগের গায় নিশ্বাস বিনজ্জন পুরঃসর ত্বরিতপদে গমন ও ভাইকে এই বণিয়া যুদ্ধার্থ আহ্বান 
করিলেন, যে ব্যক্তি প্রকৃত পুরুষ, সে কখন, বাক্যমাত্রে গর্ব করে না। অনস্তর দম ও বপুগ্মান্ 
উভয়ের অতীব যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রথী রথীর সহিত, হস্ত হস্তীর সহিত ও অশ্ব অস্ষের সহত 
যুদ্ধ করতে লাঁগিল। তাহাতে, পেই যুদ্ধ তুমুল হইয়া! উঠিল। সমুদ্ায় দেবগণ, দি্ধগণ, 
গন্ধব্বগণ ও যাঁগশীলগণ এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। দম ক্রোধভরে যুদ্ধে গ্রবৃত্ত হইল, বঙ্গন! 
পৃথিবী কম্পিতা হইয়! উঠিশেন। এমন গজ নাই, বা এমন রথী নাই, বা এমন অশ্বও নাই, 
যে তাহার বাণ সহ করিতে পারিঙ। তথন বপুল্ম।নের গেনাধ্যক্গ দগের দহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। 



ষট্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । ২৬৫ 

দম শরাহাতে তাহার হৃদয় গাঁ়তর বিদ্ধ করিলে, সে যেমন নিপতিত হইল, তেখনি সৈম্তগকল 
পলায়নপর হইয়া, প্রস্থান করিল। 

তখন শক্রদমন দম তাহাদের স্বামী বপুগ্নান্কে কহিতে লাগিলেন, রে হষ্ট! আমার পিভৃদেব 
তপন্থী হইয়া, শস্ত্ত্যাগপূর্বক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তুমি তদবন্থায় তাহাকে সংহায 
করিয়া, এখন কোধায় ষাইতেছ ? বদ্দি ক্ষজ্রিয় হও, তাহাহইলে, গমনে ক্ষান্ত হও। 

মার্কগেয় কহিলেন, তখন বপুম্মান্ সদন্ভে নিবৃত্ত হইয়া, অনুজ, পুত্র, সন্বন্ধী ও বান্ধবগণেয 
সহিত রথারোহণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং শরাপনবিনিষূক্ত শরপরম্পরায় আকাশ আচ্ছন্ন 

করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি শর সকল প্রয়োগ করিয়া, রথ ও অশ্বের সহিত দমকে পরি- 
পূর্ণ করিলে, তিনি পিতৃবধ্জনিত রোষভরে সেই সকর্ণ শর ছেদন করিয়া, এক এক বাঁণে বপুং 
স্মানের সপ্ত পুত্র, অন্ুজবর্গ এবং সন্বন্ধী ও মিত্রদিগকে যমসদনের অতিথি করিলেন। আত্ম ও 
বাদ্ধবগণ সকলে নিহত হইলে, বপুম্ান্ জাঁতক্রোধ হইক্ষা, আগীবিষসদূশ শর কল সম্ধানপূর্ধ্ক 
দ্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহামুনে ! দম তাহার প্রেরিত বাণ সমস্ত ছেদন করিয়া 

ফেলিলেন। তখন পরম্পর বধবাঁপনায় শরাঘা্তপূর্বক পরস্পরের ধনু ছিন্ন করিয়া, অতীব 
রোধভরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার! উভয়েই মহাবল। উভয়েই খড় গ্রহণপূর্বক উত্তরণপুরঃ- 
সর যুদ্ধক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। এ সময়ে দম বনবাঁনী পিতৃদ্েবকে ক্ষণকাণ ধ্যান করিয়া, 
কেশাকর্ষণ সহকারে বপুষ্মানূকে ধরাতলে পাতিত ও তদীয় শিরোধকায় পাদপ্রদানপুরঃসর 

তু উদ্যত করিয়া, বপিতে লাগিলেন, আমি এই শ্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক বপুম্মানের হৃদয় বিপাটি ত 
করিতেছি; দেবগণ, মন্তুষ্যগণ, পিদ্ধগণ ও পন্নগগণ সকলে দর্শন করুন। 

মার্কখেয় কহিলেন, এই বপিয়া দূম অপির আঘাতে বপুষ্মানের হৃদয় বিদারিত করিয়া, ভরদীয় 
রুধিরে স্নান করিতে উদ্যত হইলে, দেবগণ তাহাকে প্রতিষেধ করিলেন । তখন দম তাহার রুধিরে 
উদদকক্রিয়া ও মাংসে পিগুদান করিয়া, রাঞ্ষদকুলসমুস্তুত ব্রাঙ্গণদিগকে ভৌঞ্ন করাইলেন এবং 

পিতার খণ শোঁধ করিয়া, পরে পুনরায় স্বকীয় পুরে প্রত্যাবন্ত হইলেন । হুর্যবংশে এবস্িধ নরপতি 

সকলই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তদ্ভিন্ন, অন্যান্য শৌর্ধ্যশালী, বুদ্ধিশাঁণী, যাগশীল ও ধর্মশীল 

নৃপতিগণও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঙ্বারা সকগেই বেদাত্তপারগ। তাহাদের সংখ্যা কর! 

সাধ্য নে । তাহাদের চরিত্র শ্রবণ করিলে, লোৌকে পাপ হইতে বিনির্মক্ত হইয়া থাকে। 

* ইতি দূমচরিত নাম হট্ত্রিংশদধিকশত'তম অধ্যায় 

০ হত 

ত)৪ 



সগুত্রিংখদধিকশততম অধ্যায় । 

পক্ষিরা কহিচ্ছেন, মহাত্পা৷ মার্কওেয় এই প্রকার করিয়া, কৌষ্কিকে বিদায় দিয়া, মাঁধ্যাফিবী 
কিয় সমাখান করিলেন। যহাসনে ! আমুরা তাহার নিকট যাহা গুনিয়াছিলাম়, তোমাকে, তাহ! 
রণিলাম। পুর্ব স্বয়ং সয় মুনি মার্বেয়কে এই অনাদিসিদ্ধ বিষয় বশিয়াছিঝেন। তোমাকে 
ডাহাই কহিঘাঁম। এই পুণ্য ও পবিত্র কথা পাঠ ও শ্রবণ করিলে, কেকের কায়ুব্দ্ধি হয়, সমু 
দায় কামার্থপিন্ধি হয় এবং সর্ববিধ পাতঞ্্ষ পরিহারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । তুষি প্রথমে ষে প্রশ্ন 
চতুষ্টয় কারগাছিয়ে ; তাহার যাহত পিতাপুজের সংবাদ, ত্রঙ্ধার স্থষি, মন্ুগণের উৎপত্তি ও 
নরপতিগণের চরিত তোমার নিকট বৰিঝাঁম। আর কি গুনিতে ইচ্ছা! হয়, বল। এই সকল 
বৃনতাত্ত শ্রবণ বা সভা নকলে, পাঠ করিবো, লোকে সমুদয় পা্তক বিধৃত করিয়া, চরমে ত্রন্ধে লয় 
পাইয়া থাকে । পিতামহ যে অগ্রাদশ পুরাণ কীর্তন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই স্কববিখ্যাত 
মাকৃণ্ডেয় পুরাণ সপ্তম, জানিবে। ব্রাঙ্গ, পান্স, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, সপ্তম মার্কতেয়, 
তষ্টম আগ্নেয়, নবম তবিষা, দশম ব্রক্ষবৈবর্ত, একাদশ নৃপিংহ, ঘাদশ বারাহ, ত্রয়োদগ ন্, চতু- 
দশ বামন, পঞ্চদশ কোৌন্ম, পরে যাৎস্য, গারূড় ও ব্রহ্মাণ্ড ঘমুদায়ে এই অষ্টাদশ পুরাণের নামধের 
পাঠ বা নিত্য ত্রিসন্ধা৷ জপ করিলে, অশ্বমেধযজ্ছের ফলগ্রাপ্ধি হইয়! থাকে । ৰ 

তন্মধ্যে এই চতুর্কিধ-প্রশ্নমমন্ধি ত মার্কঙেয়নামক পুরাণ শ্রবণ করিলে, কল্পকোটিশত-সন্ৃত 
পাঁপ বিনষ্ট হয়। তত্র, ব্রন্ধহত্যাদি গাপ সমস্ত ও তন্যান্ত অশ্ুভ্ব সকল, বাতাহত, তুলার স্তায়, 
বিনাশ করিয়া থাকে। পুষ্ষরদলিলে স্নান করিলে, যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, ইহার শরবণেও তদনুরূপ 
পুণ্য প্রাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাঁকে। বন্ধ্যাই হটক, মৃতবৎপাই হু্টক, তত্বতঃ ইহা! শ্রবণ করিলে, 
অর্ববলক্ষণসম্পন্ন পুত্র গ্রদব করিয়! থাকে। ইহা'শ্রবণ করিলে, ধন, ধান্য ও অন্ধ স্বর্ণ লাত্ব 
হয়। স্থরাপায়ী ও উগ্রকর্ী ইহা শ্রবণ করলে, সর্বগাপবিনির্শ,ক্ত ও ন্বর্গলোকে মহিত হইয়া 
থাঁকে। ঘ্বিজনভুম ! ইহার শ্রবণে আমু, আরোগা, স্ব, ধন, ধান্ত, স্ৃতাদি ও বংশপ্রাপ্তি 
ঘটিত হয়। ইহা সমগ্র শ্রবণ করিয়া, যাহা করিতে হইবে, তাহ শ্রব্ণ করু। বিচক্ষণ ব্যক্তি 

তত্কাঁলে অগ্নি আধানপূর্ধক হোম এবং এই পুরাণ ধ্যান পুরঃসর হৃৎপদ্মে গোঁবিন্দের ধ্যান 
করিবেন। পুরাপপাঠককে সপত্বীক পুজা করিয়া, পরে সবতম! দুগ্ধবত্তী গাভী, শল্তবতী ভূমি, 
হিরণ্য, রজত, বাহন ও গ্রীমাদি বস্ত সকল ঘথাশক্তি দান করা নৃপগণের কর্তবা । পাঠককে সত 
করিয়া, ম্বপ্তিবাচন করিতে হইবে। পাঠককে পুজা না করিয়া, একমাত্র শ্লোকও যে ব্যক্তি 
শ্রবণ করে, সে পুণালাঁভে বঞ্চিত হয়; পণ্ডিতের! তাহাঁকে শান্ত্রচৌর বলয় থাকেন। দেবগণ বা 
পিতৃগণ তাহার প্রতি সন্তষ্ট হন না। পিতৃগণও তাহার প্রদত্ত শ্রাদ্ধ গ্রহণ করেন না । সে ক্নান- 
তীর্থফ ললাঁভেও সমর্থ হয় না। বেদপাঁঠকগণ তাহাঁকে শান্ত্রচোর বলিয়া নিন্দা করেন । 

... মার্বওেয় পুরাণপাঠ সমাপ্ত হইলে, উৎদবে প্রবৃত্ত হইবে এবং সর্পাঁপবিনির্শক্তির জন্ত পয়- 
শ্বিনী ধেন্ দান করিবে। ততিম্ন, সপত্বীক ত্রাহ্ষণকে বসন সকল, রত্ব সকল, কুগুলযুগল, কঞ্চক, 
উ্ীশ, শয্যা, উপানত, হ্বর্ণমুদ্রিকা, সপ্তধান্ত, ভোজনার্থ ঘ্বতপাত্রের সহিত কাঁংস্তপাত্র, দাঁন 
করিতে হইবে। হ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এইরূপ করিলে, লোকে কুতরুতা হইয়া থাকে। সম্যগ্বিধানে ইহা 
শ্রবণ করিলে, সহ্ত্র অশ্বমেধ ও শত রাৃয় যজ্তের ফললাভ হয়; কখন যমের ভয় থাকে না) 
নরকেরও ভয় করিতে হয় না; সর্ধ্পাপবিনির্শ,ক্ত হইয়া, বংশের পবিভ্রতাসাধনে সমর্থ হওয়া 
যায়) বংশও সর্বদা অবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই; ইন্দ্রলৌক ও তথা হইতে সনাতন ব্রক্গ- 
শোকে গমন করিতে পারা যাঁয় ) পুনরায় মার তথা হইতে চাত হইয়া, মনুষ্য হইতে হয় না। 



পণ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১২৬৭ 
অধিক কি, এই পুরাণ শ্রবণমাত্রেই পরমযোগ অধিকৃত হয়। নাঁখ্তিক, অধার্সিক, বেদনিন্দক, 

, গুরুবিষেষক, তগব্রত, পিতৃমাতৃপরিত্যাগী, স্বর্ণগৌর, মর্ধ্যাদাভঙ্গকারী, জাতিদুষক, এই মকল 
ব্ঞ্িকে, প্রাণ কণ্ঠাগত.হইলেও, ইহা দান করিবে না। লৌভবশতঃ, মোহবশষ্ঠং, বিশেষতঃ 
ভয়বশতঃ ইহা পাঠ করিগে বা করাইলে, নিশ্চয়ই নরকে যাইতে হয়। 

দৈমিনি কহিলেন, দ্বিজগণ ! ভারতেও আমার যে সন্দেহ ক্ফোটন হয় নাই, আপনারা 
মৈত্রীবশতঃ তাহা করিলেন। আর কে এরূপ করিবে ? অত এব তোমরা দীর্ঘায়ু হও, নীরোগ হও) 
শ্বপথে প্রবৃত্ত হও, সাংখ্যযোগে অব্যতিচরিত জ্ঞান লাভ কর; পিতৃশাপকৃত-দোষনিত দৌর্শনন্ত 
গরিহার কর। এই বলিয়াই তিনি স্বকীয় আশ্রমে লমাঁগত হইলেন। যাইবার সময় সেই পরম 
মহাঁভাগ জৈমিনি উল্লিখিত দ্বিজপত্তমদিগকে পৃ! করিলেন এবং তাহাদের উদ্দীরিত পরমোদার 
বাক্য চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

ইতি মা্কণডয় পুরাঁণ-ফলশ্রুতি নাম সপ্তজিংশদধিকশততম অধ্যায়। 

মার্কগডেয় পুরাণ সমাপ্ত । 

ও নমশ্চপ্তিকায়ৈ। 
প্রঃ ভীঃ শ্রী; | 
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